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Ofício Nº 039/2016            Nova Petrópolis, 20 de dezembro de 2016. 

 

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 2016, conforme segue: 

OFÍCIOS ENVIADOS: 

Ofício Nº 001/2016 , em 17 de fevereiro de 2016, para a SEMECD encaminhando o 

Parecer Deliberativo de número 001/2016, do Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis, que apresenta resposta ao pedido realizado pela Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Bom Pastor. 

Ofício Nº 002/2016, em 29 de fevereiro de 2016, para a SEMECD, solicitando o 

envio dos Projetos das Oficinas do Turno Integral e Contraturno das Escolas 

Municipais Otto Hoffmann e Augusto Guilherme Gaedicke, respectivamente, até o 

dia 31 de maio de 2016 para que possam ser apreciados pelo Conselho Municipal de 

Educação, conforme estabelecido no Regimento Escolar. 

Ofício Nº 003/2016  em, 15 de março de 2016, para a SEMECD, esclarecendo que 

as visitas que estão ocorrendo por parte dos Conselheiros Alexandre Matias Bard 

e Valmor Marco Schommer na obra Escola de Educação Infantil da Rua Tiradentes, 

572, conforme comunicado no ofício 38/2015 são apenas para acompanhamento e 

não servem para a emissão de autorização de funcionamento. A visita oficial do 

Conselho Municipal de Educação ocorrerá no momento em que todos os espaços 

estiverem concluídos, as salas mobiliadas e tudo preparado para receber os alunos. 

Somente após esta verificação será possível emitir um parecer autorizando ou não 

o funcionamento. Solicitando  que o CME seja informado, com antecedência, quando 

a reforma estiver concluída e a escola devidamente preparada de acordo com o que 
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determina a Resolução 003/2009 do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis. 

Ofício Nº 004/2016 em, 23 de março de 2016, para a SEMECD, solicitando a 

publicação da portaria para a nomeação das senhoras Cristiane Kieling e Carina 

Kehl como representantes titular e suplente do Conselho Municipal de Educação, 

representando a SEMECD.  

Ofício Nº 005/2016 , em 31 de março de 2016, para a SEMECD, informando que 

houve alteração na presidência do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis, sendo que o conselheiro e presidente Alexandre Matias Bard solicitou 

afastamento de suas funções pelo período de seis meses a fim de concorrer ao 

cargo eletivo de vereador. Durante este período a presidência do CME será 

exercida pelo seu vice-presidente, senhor Valmor Marco Schommer. Informando 

também que, em 29 de março de 2016, o Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis aprovou a retirada do item VI, do artigo 7º da Resolução 01/2013, que 

estabelece diretrizes para a implantação de uma política de Educação Inclusiva no 

Sistema Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. O texto revogado foi o seguinte: 

VI - Observar o limite de 1(um) aluno com necessidades educacionais 

especiais(orgânica ou limitação)em cada turma de Educação Infantil ao 9º Ano.  

Ofício Nº 006/2016, em 31 de março de 2016, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, informando que houve alteração na presidência do Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis. O conselheiro e presidente Alexandre Matias Bard 

solicitou afastamento de suas funções pelo período de seis meses a fim de 

concorrer ao cargo eletivo de vereador. Durante este período a presidência do 

CME será exercida pelo seu vice-presidente, senhor Valmor Marco Schommer. 

Informando também que, em 29 de março de 2016, o Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis aprovou a retirada do item VI, do artigo 7º da 

Resolução 01/2013, que estabelece diretrizes para a implantação de uma política 

de Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. O texto 

revogado foi o seguinte: VI - Observar o limite de 1(um) aluno com necessidades 
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educacionais especiais(orgânica ou limitação)em cada turma de Educação Infantil 

ao 9º Ano. 

Ofício Nº 007/2016 , em 18 de maio de 2016, para a SEMECD, comunicando que, 

em reunião realizada no dia 18 de maio, consultando os Planos de Estudos da 

disciplina de Música que foram enviados para análise e aprovação do Conselho, a 

comissão identificou como um aspecto positivo que os conteúdos não estão mais 

divididos por trimestres, possibilitando a integração dos mesmos. Porém a 

Comissão de Ensino Fundamental verificou que faltam os critérios de avaliação e 

que no Plano de Estudos atualmente em vigor o conteúdo Cultura Urbana é 

trabalhado no nono ano, tendo havido antecipação do conteúdo para o oitavo ano 

nesta nova proposta. A Comissão questiona a razão desta alteração, tendo em vista 

que na disciplina de Artes este conteúdo faz parte do nono ano.  

Ofício Nº 08/2016, em 10 de maio de 2016, para a SEMECD, encaminhando para os 

Pareceres Propositivos 01/2016, 02/2016 e 03/2106 que foram aprovados durante 

a última reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação e que tratavam, 

respectivamente, sobre as visitas realizadas à Sala de AEE da EMEF Pedro Beck 

Filho, à EMEF Augusto Guilherme Gaedicke e à EMEF Luiz Loeser. Informando 

também que, após protocolados na SEMECD, estes pareceres serão enviados pelo 

Conselho Municipal de Educação para as escolas visitadas. 

Ofício Nº 09/2016, em 03 de maio de 2016, para o presidente do Conselho do 

FUNDEB, solicitando a indicação de um novo representante do Conselho do 

FUNDEB para o cargo de suplente no Conselho Municipal de Educação.  

Ofício Nº 10/2016, em 25 de maio de 2016, para a SEMECD, informando que  

Conselho do FUNDEB indicou a senhora Cristiane Lamb Ludvig para completar o 

mandato da senhora Fabiane Clair Graunke (portaria de nomeação 517/2015) no 

Conselho Municipal de Educação e solicitando a publicação de portaria nomeando a 

nova representante. 
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Ofício Nº 11/2016, em 02 de junho de 2016, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos 04/2016 e 05/2016 que foram aprovados durante a última 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação e que tratam, 

respectivamente, sobre as visitas realizadas às EMEFs Otto Hoffmann e Pedro 

Beck Filho.  Aproveitando também para informar que o Conselho Municipal de 

Educação aprovou os Projetos das Oficinas do segundo turno das escolas Augusto 

Guilherme Gaedicke e Otto Hoffmann.  

Ofício Nº 12/2016, em 22 de junho de 2016, para a Coordenadora do CAPS, 

solicitando a indicação de um novo representante do Centro de Saúde Educacional 

e/ou do Centro Municipal de Atendimento Educacional para o cargo de suplente no 

Conselho Municipal de Educação. Informando também que em virtude da saída do 

Sr. Fabian André dos Reis, o Sr. Cássio da Rosa Estivalet passará a ser o 

representante titular e um novo suplente deverá ser indicado. 

Ofício Nº 13/2016, em 29 de junho de 2016, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos 06/2016, 07/2016 e 08/2016 que foram aprovados durante 

a última reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação e que tratavam, 

respectivamente, sobre as visitas realizadas às Salas de AEE das escolas Luiz 

Loeser, Otto Hoffmann e Augusto Guilherme Gaedicke. Aproveitando também para 

informar que o Conselho Municipal de Educação emitiu a autorização provisória 

para o funcionamento da EMEI Construindo o Saber. Segue o parecer deliberativo 

com os apontamentos e a decisão do colegiado. 

Ofício Nº 14/2016, em 29 de junho de 2016, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando o Parecer Deliberativo 04/2016 do CME/NP com a 

autorização provisória para o funcionamento da EMEI Construindo o Saber. 

Ofício Nº 15/2016, em 30 de junho de 2016, ao prefeito municipal, convidando para 

prestigiar o I Encontro do CME com a Comunidade no dia 11 de julho de 2016, às 

18h30min, no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Hoffmann. 
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Ofício Nº 16/2016, em 06 de julho de 2016, para o presidente do Conselho do 

FUNDEB, solicitando a indicação de um novo representante do Conselho do 

FUNDEB para o cargo de suplente no Conselho Municipal de Educação.  

Ofício Nº 17/2016, em 06 de julho de 2016, para a SEMECD, solicitando a 

indicação de um novo representante dos Professores que atuam nas salas de AEE 

para o cargo de suplente no Conselho Municipal de Educação.  

Ofício Nº 18/2016,   em 06 de julho de 2016, para o preseidente da ACPM da 

EMEF Otto Hoffmann, solicitando a indicação de um novo representante para o 

cargo de suplente no Conselho Municipal de Educação.  

Ofício Nº 019/2016, em 08 de julho de 2016, para a SEMECD, solicitando a 

publicação da portaria de nomeação da senhora Sara Maria Knaach Beck, para a 

suplência dos Representantes dos Professores que atuam nas Salas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou Entidades que atuam na 

Modalidade de Educação Especial e da senhora Gisleine Raquel Enzweiler, que foi 

indicada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Ofício Nº 020/2016, em 01 de agosto de 2016, para a SEMECD, informando que o 

CME será representado pela Conselheira Suzane Letícia Wilhelmsen na Formação 

Regional, promovida pela AMSERRA e pela AMVARP sobre o Monitoramento e 

Avaliação dos Planos Municipais de Educação do RS, que se realizará nos dias 18 e 

19 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Auditório Paulo Freire, Centro 

Administrativo do Estado, localizado na Av. Borges de Medeiros, nº1501, em Porto 

Alegre/RS.  

Ofício Nº 21/2016, em 06 de setembro de 2016, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos que tratavam sobre as visitas realizadas às EMEIs 

Pinguinho de Gente, Lydia Braun, Ursinho Carinhoso, Pirulito, Ottinho e Creche 

Canguru. 
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Ofício Nº 22/2016, em 06 de setembro de 2016, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos que tratavam sobre as visitas 

realizadas às EMEIs Pinguinho de Gente, Lydia Braun, Ursinho Carinhoso, Pirulito, 

Ottinho e Creche Canguru. 

Ofício Nº 23/2016, em 08 de setembro de 2016, para a SEMECD, informando que 

houve alteração na composição do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis nos seguintes segmentos: Representantes das ACPMs - NOVO 

SUPLENTE: MARISTELA ELIAS ROCHA DE JESUS – completando o mandato de 

Elaine Schildt Beck (31/05/2013 a 24/05/2017) e Representante do Centro de 

Saúde Educacional (CSE) e ou Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado (CMAEE) - NOVO TITULAR: CÁSSIO DA ROSA ESTIVALET – 

completaando o mandato de Fabian André dos Reis (16/05/2015 a 24/05/2019) - 

NOVO SUPLENTE: JULIANA PIVOTTO - completando o mandato de Cássio da 

Rosa Estivalet (16/05/2015 a 24/05/2019).  

Ofício Nº 24/2016, em 14 de outubro de 2016, para a SEMECD, informando que o 

Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis indicou os seguintes 

conselheiros para integrarem a Comissão e a Equipe Técnica de Monitoramento e 

Avaliação do Plano Municipal de Educação: Comissão de Monitoramento e Avaliação 

do PME - Suzane Letícia Wilhelmsen e Equipe Técnica da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do PME - Valmor Marco Schommer.   

Ofício Nº 25/2016, em 28 de outubro de 2016, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos que tratam sobre as visitas realizadas à Educação Infantil 

e ao Ensino Fundamental da EMEF Bom Pastor, à EMEI Construindo o Saber, ao 

Espaço Padre Werner e à EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 

Ofício Nº 26/2016, em 28 de outubro de 2016, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos que tratam sobre as visitas 

realizadas à Educação Infantil da EMEF Bom Pastor, à EMEI Construindo o Saber, 

ao Espaço Padre Werner e à EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 
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Ofício Nº 27/2016, em 08 de novembro de 2016, para a SEMECD, informando que 

houve alterações na composição do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis, devido ao retorno dos conselheiros que estavam licenciados: 

Representantes das ACPMs - Suplente: Maristela Elias Rocha de Jesus – substitui 

por Elaine Schildt Beck; Representantes dos Professores que atuam nas Salas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou Entidades que atuam na 

Modalidade de Educação Especial - Suplente: Sara Maria Knaach Beck substitui por 

Rosely Hahn Kehl; e Representantes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) - 

Titular: Cristiane Lamb Ludvig substitui por Alexandre Matias Bard - Suplente: 

Gisleine Raquel Enzweiler substitui por Cristiane Lamb Ludvig, aproveitando 

também para informar que a presidência do CME retorna para o conselheiro 

Alexandre Matias Bard, ficando o senhor Valmor Marco Schommer na vice-

presidência.   

Ofício Nº 28/2016, em 28 de novembro de 2016, para a SEMECD, indicando  o 

conselheiro Alexandre Matias Bard para a equipe local do PAR. 

Ofício Nº 29/2016, em 28 de novembro de 2016, para a SEMECD, comunicando que 

após a analise da proposta de alteração da grade curricular da Educação Infantil e 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental, a comissão de trabalho do Conselho 

Municipal de Educação, representada pelos conselheiros Alexandre Matias Bard, 

José Henrique Maltoni Bino, Michele Daiana Boone, Elton Hillebrand e Scheila 

Tatiane Schenkel, decidiu que precisam ser feitas as seguintes alterações na 

proposta: a) Esclarecer quem irá substituir o professor titular que atua na 

Educação Infantil das EMEFs durante os seus horários de planejamento; b)Alterar 

o item que trata sobre o intervalo nos anos finais, para que a escola possa ter 

autonomia em decidir como serão utilizados estes 20 minutos de intervalo, podendo 

escolher se farão quinze minutos de recreio e cinco minutos de limpeza ou 20 

minutos de recreio; c) Esclarecer quem ficará responsável pelos alunos durante o 

horário do meio dia, enquanto estarão no intervalo do almoço entre o contraturno e 



 

9 
 

a aula normal; d) Alterar a nova grade curricular, pois a redução será em Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Educação Física e Artes. Manter 

Língua Alemã com 2 períodos semanais; e) Alterar, na justificativa para a 

proposição, o item que cita a média inferior a 7 para 70; f) Alterar a planilha de 

horários da Escola Bom Pastor. Os anos finais estão na escola das 13h às 17h25min 

e duas vezes por semana das 7h20 às 11h45min. Os anos iniciais são atendidos pela 

manhã, das 7h30min às 11h30min e à tarde das 13h às 17h, g) Sugere-se também 

para que sejam observados os horários destinados às reuniões pedagógicas e 

atividades na escola, para que sejam cumpridos igualmente por aqueles que 

possuem duas matrículas e atuam na mesma escola, assim como os que possuem 

duas matrículas e atuam em duas ou mais escolas. Para cada matrícula deverão ser 

cumpridas 8 horas em reuniões pedagógicas e atividades na escola, portanto quem 

estiver na mesma escola, com duas matrículas, deverá cumprir dezesseis horas 

mensais, o que não vem ocorrendo entre todos os profissionais. 

Ofício Nº 30/2016, em 28 de novembro de 2016, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos que foram aprovados durante a última reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Educação e que tratam sobre as visitas realizadas ao Espaço 

Padre Amstad, à Educação Infantil das EMEFs Pedro Beck Filho e Luiz Loeser e ao 

AEE da EMEF Bom Pastor. 

Ofício Nº 31/2016, em 28 de novembro de 2016, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos que foram aprovados durante a 

última reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação e que tratam sobre as 

visitas realizadas ao Espaço Padre Amstad, à Educação Infantil das EMEFs Pedro 

Beck Filho e Luiz Loeser. 

Ofício Nº 32/2016, em 28 de novembro de 2016, à Promotoria Regional de 

Educação de Caxias do Sul, em resposta ao expediente DI.01135.03356/2016 

declarando que não é de conhecimento do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis de que exista algum caso de aluno - portador de deficiência, com 

transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação - 
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sem atendimento adequado em nossa rede municipal de ensino. Para os casos em 

que há necessidade, os alunos são acompanhados por monitores, frequentam as 

Salas de AEE e é feita a adaptação curricular conforme orienta a Resolução 

001/2013 do CME de Nova Petrópolis, que estabelece diretrizes para a 

implantação de uma política de Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino 

de Nova Petrópolis e o Parecer Normativo 001/2015 do CME de Nova Petrópolis, 

que regulamenta a emissão de histórico e certificados de conclusão com 

Terminalidade Específica do Ensino Fundamental para alunos com deficiência. 

Ofício Nº 33/2016, em 30 de novembro de 2016, para a SEMECD, informando que 

o Conselho Municipal de Educação analisou as propostas apresentadas pela 

SEMECD sobre as alterações na Educação Infantil e nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental para o ano de 2017 e chegou às seguintes decisões: Sobre as 

mudanças na Educação Infantil – Pré-escola A e B - o conselho deliberou que os 

professores titulares destas turmas possuem formação adequada e poderão 

oferecer as disciplinas que deixarão de ser ministradas pelos professores das 

áreas de Artes e Música. As razões expostas pela SEMECD para esta alteração 

são pertinentes e demonstram que há uma preocupação em melhorar a qualidade do 

trabalho realizado nas escolas. À respeito da proposta para as alterações na grade 

curricular e na carga horária dos anos finais do Ensino Fundamental, este conselho 

manifestou-se favorável, após analisar detalhadamente o documento. As mudanças 

mostram-se necessárias e acredita-se que irão favorecer o trabalho 

interdisciplinar. Também haverá igualdade no cumprimento de horas entre todos os 

professores. Encaminhando também o parecer Deliberativo 04/2016 que aprova a 

nova grade curricular para os anos finais do Ensino Fundamental das escolas 

municipais de Nova Petrópolis, com vigência a partir do ano letivo de 2017.  

Ofício Nº 34/2016, em 30 de novembro de 2016, para a SEMECD, encaminhando os 

pareceres propositivos aprovados na última reunião do Conselho Municipal de 

Educação e que apresentam os relatórios das visitas realizadas na Educação 

Infantil da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke e na EMEI Jacob Jaeger. 
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Ofício Nº 35/2016, em 30 de novembro de 2016, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os pareceres propositivos que apresentam os relatórios das 

visitas realizadas na Educação Infantil da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke e na 

EMEI Jacob Jaeger. 

Ofício Nº 36/2016, em 30 de novembro de 2016, para a Sra. Gisleine Raquel 

Enzweiler, manifestando o agradecimento pelo período em que atuou neste CME 

representando o Conselho do FUNDEB e comunicando que o conselheiro Alexandre 

Matias Bard, que estava licenciado, retornou ao seu cargo e desta forma foi 

preciso alterar a nomeação.  

Ofício Nº 37/2016, em 30 de novembro de 2016, para a Sra Maristela Elias Rocha 

de Jesus, manifestando agradecimento pelo período em que atuou neste CME 

representando às ACPMs e comunicando que a Conselheira Elaine Schildt Beck, que 

estava licenciada, retornou ao seu cargo e desta forma foi preciso alterar a 

nomeação.  

Ofício Nº 38/2016, em 30 de novembro de 2016, para a Sra Sara Maria Knaak 

Beck, manifestando agradecimento pelo período em que atuou neste CME 

representando aos professores que atuam nas Salas de Atendimento Educacional 

Especializado e comunicando que a Conselheira Rosely Hahn Kehl, que estava 

licenciada, retornou ao seu cargo e desta forma foi preciso alterar a nomeação.  

Oficio Nº 39/2016, em 20 de dezembro de 2016, para o Prefeito Municipal, 

encaminhando o relatório anual de 2016. 

OFÍCIOS CIRCULARES ENVIADOS: 

Ofício Circular Nº 1/2016, em 29 de fevereiro de 2016, para os diretores das 

escolas municipais, solicitando que seja 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 agosto de 2015 até 31 de março de 2016.  
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Ofício Circular Nº 2/2016, em 29 de fevereiro de 2016, para as diretoras das 

EMEIs, solicitando que seja enviado um ofício ao Conselho Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis com a relação dos alunos que tiveram FICAIS encaminhadas até 

31 de março de 2016. 

Ofício Circular Nº 3/2016, em 29 de fevereiro de 2016, aos diretores das escolas 

de Ensino Médio, solicitando o envio da relação de alunos que concluíram o Ensino 

Fundamental no ano de 2015, informando também, se possível, em que escola cada 

um deles está cursando o Ensino Médio.  

Ofício Circular Nº 4/2016, em 31 de março de 2016, aos diretores das escolas 

municipais, informando que, em 29 de março de 2016, o Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis aprovou a retirada do item VI, do artigo 7º da 

Resolução 01/2013, que estabelece diretrizes para a implantação de uma política 

de Educação Inclusiva no Sistema  Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. O texto 

revogado foi o seguinte: VI - Observar o limite de 1(um) aluno com necessidades 

educacionais especiais(orgânica ou limitação)em cada turma de Educação Infantil 

ao 9º Ano. 

Ofício Circular Nº 5/2016, em 29 de fevereiro de 2016, aos diretores das escolas 

de Ensino Médio, solicitando que enviem ao Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis a relação dos alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio, 

informando também a data de nascimento e a escola em que concluíram o Ensino 

Fundamental.  

Of. Circular Nº 6/2016, em 10 de agosto de 2016, às diretoras das EMEIs, 

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

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 2016. 

Of. Circular Nº 7/2016, em 10 de agosto de 2016 aos diretores das escolas 

municipais, solicitando que fosse enviado um ofício ao Conselho Municipal de 
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Educação de Nova Petrópolis com a relação dos alunos que tiveram FICAIS 

encaminhadas no período de 31 de março até 31 de agosto de 2016. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PELO CME: 

02 de fevereiro de 2016: ofício 004/2016, da SEMECD, solicitando uma reunião 

extraordinária para o dia 10 de fevereiro, às 15 horas, para tratar sobre a situação 

da EMEF Bom Pastor, após o sinistro ocorrido em 29 de janeiro de 2016.  

29 de fevereiro de 2016: ofício circular 002/2016, da UNCME-RS, convocando 

para a reunião mensal do dia 11 de março, às 9 horas, em Porto Alegre. 

03 de março de 2016: ofício 008/2016, da EMEF Bom Pastor, informando sobre os 

alunos egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

04 de março de 2016: ofício 004/2016, da EEEF Piá, informando sobre os alunos 

egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

04 de março de 2016: ofício 009/2016, da EMEF Bom Pastor, informando sobre os 

alunos que tiveram FICAIs encaminhadas entre 31 de agosto de 2015 e março de 

2016. 

04 de março de 2016: ofício 003/2016, da EEEF Piá, informando que não foram 

encaminhadas FICAIs entre 31 de agosto de 2015 e março de 2016. 

07 de março de 2016: ofício 003/2016, da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke, 

informando sobre os alunos que tiveram FICAIs encaminhadas entre 31 de agosto 

de 2015 e março de 2016. 

07 de março de 2016: ofício 014/2016, da SEMECD, informando que a Sra. 

Cristiane Kieling substituiu a Sra. Ivone Maria Luft Fritsch como representante da 

SEMECD no CME. 

09 de março de 2016: ofício 003/2016, da EEEF São José, informando sobre os 

alunos que tiveram FICAIs encaminhadas entre 31 de agosto de 2015 e março de 

2016. 
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11 de março de 2016: ofício 004/2016, da EMEF Otto Hoffmann, informando sobre 

os alunos egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

14 de março de 2016: ofício 005/2016, da EMEF Otto Hoffmann, informando 

sobre os alunos que tiveram FICAIs encaminhadas entre 31 de agosto de 2015 e 

março de 2016. 

16 de março de 2016: ofício 003/2016, do Colégio Cenecista Frederico Michaelsen, 

informando sobre os alunos egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

16 de março de 2016: ofício da EEEM 1º de Maio, informando sobre os alunos 

egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

16 de março de 2016: ofício da EEEF Padre Amstad, informando sobre os alunos 

egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

16 de março de 2016: ofício da Escola Técnica Bom Pastor, informando sobre os 

alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio em 2016. 

16 de março de 2016: ofício da EEEM 1º de Maio, informando sobre os alunos 

matriculados no 1º ano do Ensino Médio em 2016. 

16 de março de 2016: ofício da Escola Técnica Bom Pastor, informando sobre os 

alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio em 2016. 

16 de março de 2016: ofício 004/2016, do Colégio Cenecista Frederico Michaelsen, 

informando sobre os alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio em 2016. 

21 de março de 2016: ofício 003/2016, da EEEF Padre Amstad, informando sobre 

os alunos que tiveram FICAIs encaminhadas entre 31 de agosto de 2015 e março 

de 2016. 

21 de março de 2016: ofício 007/2016, da EMEF Otto Hoffmann, informando 

sobre os alunos que estão em defasagem escolar. 

22 de março de 2016: ofício 001/2016, da EMEI Ursinho Carinhoso, informando 

sobre os alunos de 4 a 6 anos matriculados na respectiva instituição. 
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29 de março de 2016: ofício 001/2016, da EMEI Jacob Jaeger, informando que 

não foram encaminhadas FICAIs entre 31 de agosto de 2015 e março de 2016. 

29 de março de 2016: pedido de licença do conselheiro Alexandre Matias Bard no 

Conselho Municipal de Educação para concorrer ao cargo eletivo de vereador. 

31 de março de 2016: ofício 005/2016, da EMEF Luiz Loeser, informando sobre os 

alunos egressos do Ensino Fundamental em 2015. 

31 de março de 2016: ofício 003/2016, da EMEF Luiz Loeser, informando que não 

foram encaminhadas FICAIs entre 31 de agosto de 2015 e março de 2016. 

01 de abril de 2016: ofício 0017/2016, da EMEF Pedro Beck Filho, informando que 

não foram encaminhadas FICAIs entre 31 de agosto de 2015 e março de 2016. 

08 de abril de 2016: ofício 007/2016, da EEEM 1º de Maio, informando sobre os 

alunos que tiveram FICAIs encaminhadas entre 31 de agosto de 2015 e março de 

2016. 

16 de maio de 2016: ofício 001/2016, da presidente do Conselho do FUNDEB, 

indicando a Sra. Cristiane Lamb Ludvig para integrar o CME como suplente. 

03 de junho de 2016: ofício 056/2016, da SEMECD, encaminhando a portaria 

374/2016 que altera membros do CME. 

21 de junho de 2016: ofício 058/2016, da SEMECD, informando que, a contar de 

25 de maio de 2016, as turmas que são atendidas no espaço Padre Werner estão 

vinculadas à EMEI Construindo o Saber. 

28 de junho de 2016: pedido de licença da conselheira Elaine Schildt Beck no 

Conselho Municipal de Educação para concorrer ao cargo eletivo de vereadora. 

28 de junho de 2016: pedido de licença da conselheira Rosely Hahn Kehl no 

Conselho Municipal de Educação para concorrer ao cargo eletivo de vereadora. 
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07 de julho de 2016: ofício 002/2016, da presidente do Conselho do FUNDEB, 

indicando a Sra. Gisleine Raquel Enzweiler para integrar o CME como suplente. 

11 de julho de 2016: ofício 001/2016, da presidente da ACPM da EMEF Otto 

Hoffmann, indicando a Sra. Maristela Elias Rocha de Jesus para integrar o CME 

como suplente. 

11 de julho de 2016: ofício 062/2016, da SEMECD, indicando a Sra. Sara Maria 

Knaach Beck para integrar o CME como representante suplente dos professores 

que atuam em salas de AEE. 

11 de julho de 2016: ofício 292/2016, do Conselho Tutelar de Nova Petrópolis, 

encaminhando o relatório do 1º semestre de 2016. 

18 de agosto de 2016: convite da SEMECD para participar do II Seminário 

Municipal Nossas Aprendizagens – Escola e Pesquisa: um encontro possível. 

24 de agosto de 2016: ofício 008/2016, da EMEI Construindo o Saber, informando 

que não foram encaminhadas FICAIs entre 24 de maio de 2016 e agosto de 2016. 

31 de agosto de 2016: ofício 026/2016, da EMEF Bom Pastor, informando sobre as 

FICAIs encaminhadas entre 31 de março e agosto de 2016. 

31 de agosto de 2016: ofício 015/2016, da EMEF Pedro Beck Filho, informando 

sobre as FICAIs encaminhadas entre 31 de março e agosto de 2016. 

05 de setembro de 2016: ofício 097/2016, do CAPS VIDA NOVA, indicando o Sr 

Cássio da Rosa Estivalet como conselheiro titular e Juliana Pivotto como 

conselheira suplente do CME. 

13 de setembro de 2016: ofício 012/2016, da EMEF Luiz Loeser, informando que 

não foram encaminhadas FICAIs entre 31 de março e agosto de 2016. 

16 de setembro de 2016: ofício 0136/2016, da EMEI Ottinho, informando sobre as 

FICAIs encaminhadas entre 31 de março e agosto de 2016. 
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23 de setembro de 2016: ofício 973/2016, da Promotoria de Justiça de Caxias do 

Sul, solicitando informações sobre a existência de demanda não atendida, nas 

escolas municipais, de alunos portadores de deficiência, com transtornos globais de 

desenvolvimento e com altas habilidades. 

28 de setembro de 2016: ofício 091/2016, da SEMECD, informando o Conselho 

Municipal de Educação sobre o Projeto de Aceleração de Estudos desenvolvido nas 

escolas da rede municipal. 

28 de setembro de 2016: ofício 094/2016, da SEMECD, solicitando a indicação de 

membros do CME para integrar a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do 

PME, Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME e Equipe Local do Par. 

17 de novembro de 2016: ofício 106/2016, da SEMECD, encaminhando cópia do 

Edital de abertura das inscrições para a Educação de jovens e Adultos que 

ocorrerá no Colégio Padre Werner, no turno da noite, sob a coordenação da 

SEMECD. 

21 de novembro de 2016: ofício 109/2016, da SEMECD, solicitando um parecer do 

CME sobre as propostas de alterações nas turmas de Pré-escola e Anos Finais do 

Ensino Fundamental. 

28 de novembro de 2016: ofício 110/2016, da SEMECD, encaminhando as correções 

solicitadas pelo CME nas propostas de alterações nas turmas de Pré-escola e Anos 

Finais do Ensino Fundamental. 

PARECERES PROPOSITIVOS: 

Parecer Propositivo 01/2016 - Apresenta relatório sobre a visita realizada à sala 

de AEE da EMEF Pedro Beck Filho. 

Parecer Propositivo nº 02/2016 - Apresenta relatório da visita realizada pela 

comissão de ensino fundamental à EMEF Augusto Guilherme Gaedicke no ano de 

2016. 
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Parecer Propositivo do CME nº 03/2016 - Apresenta relatório sobre a visita 

realizada pela comissão de ensino fundamental à EMEF Luiz Loeser. 

Parecer Propositivo do CME nº 04/2016 - Apresenta relatório sobre a visita 

realizada pela comissão de ensino fundamental à EMEF Otto Hoffmann. 

Parecer Propositivo 05/2016 - apresenta a situação da oferta do ensino 

fundamental na EMEF Pedro Beck Filho. 

Parecer Propositivo 06/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada à sala 

de AEE da EMEF Luiz Loeser. 

Parecer Propositivo do CME nº 07/2016 -  apresenta relatório sobre a visita 

realizada à sala de AEE da EMEF Otto Hoffmann. 

Parecer Propositivo do CME nº 08/2016 - apresenta relatório sobre a visita 

realizada à sala de AEE da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke. 

Parecer Propositivo do CME nº 09/2016 - apresenta relatório sobre a visita 

realizada à Creche Canguru. 

Parecer Propositivo do CME nº 10/2016 - apresenta relatório sobre a visita 

realizada à EMEI Lydia Braun. 

Parecer Propositivo do CME nº 11/2016 - apresenta relatório sobre a visita 

realizada à EMEI Ottinho. 

Parecer Propositivo do CME nº 12/2016 - Apresenta relatório sobre a visita 

realizada à EMEI Pinguinho de Gente. 

Parecer Propositivo do CME nº 13/2016 - apresenta relatório sobre a visita 

realizada à EMEI Pirulito. 

Parecer Propositivo do CME nº 14/2016 - apresenta relatório sobre a visita 

realizada à EMEI Ursinho Carinhoso. 
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Parecer Propositivo nº15/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada na 

EMEF Bom Pastor para verificar a oferta da educação infantil. 

Parecer Propositivo nº 16/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada na 

EMEF Bom Pastor para verificar a oferta do ensino fundamental. 

Parecer Propositivo nº 17/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada na 

EMEI Construindo o Saber e ao espaço Padre Werner. 

Parecer Propositivo 18/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada pelo 

CME na EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 

Parecer Propositivo nº19/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada na 

EMEF Pedro Beck Filho para verificar a oferta da educação infantil. 

Parecer Propositivo nº20/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada na 

EMEF Luís Loeser para verificar a oferta da educação infantil. 

Parecer Propositivo nº21/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada ao 

espaço cedido pela Escola Estadual Padre Amstad para a oferta da educação 

infantil. 

Parecer Propositivo nº23/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada na 

EMEF Augusto Guilherme Gaedicke para verificar a oferta da educação infantil. 

Parecer Propositivo nº 24/2016 - apresenta relatório sobre a visita realizada pelo 

CME na EMEI Jacob Jaeger. 

PARECERES DELIBERATIVOS: 

Parecer Deliberativo 01/2016 - autoriza a EMEF Bom Pastor a adiar o início do 

turno contrário até que sejam feitas as adequações necessárias após o sinistro 

ocorrido em janeiro. 

Parecer Deliberativo 02/2016 - autoriza provisoriamente o funcionamento da 

Escola Municipal de Educação Infantil Construindo o Saber. 
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Parecer Deliberativo 03/2016 - aprova a proposta pedagógica desenvolvida nas 

oficinas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke. 

Parecer Deliberativo 04/2016 - aprova a proposta pedagógica desenvolvida nas 

oficinas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Hoffmann.  

Parecer Deliberativo 05/2016 - aprova nova grade curricular para os anos finais do 

ensino fundamental das escolas municipais de Nova Petrópolis, com vigência a 

partir do ano letivo de 2017. 

ATESTADOS: 

Atestado 001/2016 - Atesta para os devidos fins que a Conselheira Scheila 

Tatiane Schenkel compareceu ao Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis no dia 22 de março de 2016, durante o período da manhã, para 

participar da reunião da Comissão de Ensino Fundamental. 

Atestado 002/2016 - Atesta para os devidos fins que a Conselheira Marileni 

Welter Buhs compareceu ao Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis no 

dia 29 de abril de 2016, durante o período da manhã, para participar da reunião da 

ordinária deste colegiado. 

Atestado 003/2016 - Atesta para os devidos fins que a Conselheira Marileni 

Welter Buhs compareceu ao Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis no 

dia 30 de maio de 2016, durante o período da manhã, para participar da reunião 

ordinária deste colegiado. 

Atestado 004/2016 - Atesta para os devidos fins que a Conselheira Marileni 

Welter Buhs compareceu ao Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis no 

dia 27 de junho de 2016, durante o período da manhã, para participar da reunião 

ordinária deste colegiado. 

Atestado 005/2016 - Atesta para os devidos fins que a Conselheira Scheila 

Tatiane Schenkel compareceu ao Conselho Municipal de Educação de Nova 
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Petrópolis no dia 27 de junho de 2016, durante o período da manhã, para participar 

da reunião ordinária deste colegiado. 

Atestado 006/2016 - Atesto para os devidos fins que a Conselheira Marileni 

Welter Buhs compareceu ao Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis no 

dia 08 de novembro de 2016, durante o período da manhã, para participar da 

reunião ordinária deste colegiado. 

PROCESSOS: 

Processo 01/2016: Adiamento do Turno Contrário da EMEF Bom Pastor - Resolvido 

Processo 02/2016: Análise dos Planos de Estudos de Música para os anos finais do 

Ensino Fundamental – Em aberto 

Processo 03/2016: Análise da Proposta Pedagógica das Oficinas da EMEF Augusto 

Guilherme Gaedicke – Resolvido 

Processo 04/2016: Análise da Proposta Pedagógica das Oficinas da EMEF Otto 

Hoffmann – Resolvido 

Processo 05/2016: Análise da Proposta enviada pela SEMECD para alterações na 

Grade Curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Resolvido 

REUNIÕES ORDINÁRIAS: 

REUNIÃO 001/2016 – 10 de fevereiro de 2016, às 15 horas, na Sala de reuniões da 

APAE, a fim de tratar sobre a situação da EMEF Bom Pastor após o sinistro 

ocorrido em 29 de janeiro de 2016. 

REUNIÃO 002/2016 - 29 de fevereiro de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua 

Alemã da Biblioteca Pública, para tratar sobre: o agendamento de visitas às 

escolas; a reforma do prédio da nova EMEI; visita à EMEF Bom Pastor.  

REUNIÃO 003/2016 - 29 de março de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua Alemã 

da Biblioteca Pública, para tratar sobre: revisão da Resolução da Educação 

Inclusiva: artigo 7º, item VI; apresentação dos documentos de atualização de 
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dados das escolas elaborados pelas Comissões de Ensino Fundamental, Educação 

Inclusiva e Educação Infantil; envio de cópia dos pareceres protocolados 

diretamente para as escolas; organização do Encontro do CME com a comunidade: 

definir data, local, horário e público alvo; análise da Proposta dos Planos de Estudo 

de Música – 6º ao 9º ano.  

REUNIÃO 004/2016 - 29 de abril de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua Alemã 

da Biblioteca Pública, para tratar sobre: organização da Reunião aberta do CME – 

29 de junho; agendamento das datas para a análise dos Planos de Estudos de 

Música e Projetos das EMEFs AGG e Otto; parecer da visita à EMEF Luiz Loeser; 

parecer da visita à EMEF Augusto Guilherme Gaedicke; parecer da visita ao AEE 

da EMEF Pedro Beck Filho; reorganização da Comissão de Educação Infantil. 

REUNIÃO 005/2016 - 30 de maio de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua Alemã 

da Biblioteca Pública, para tratar sobre: planos de Estudos de Música - 6º ao 9º 

ano; parecer da visita à EMEF Otto Hoffmann; parecer da visita à EMEF Pedro 

Beck Filho; parecer das oficinas da EMEF Otto Hoffmann; parecer das oficinas da 

EMEF Augusto Guilherme Gaedicke; redefinição da data para o I Encontro do CME 

- à pedido da UNCME-RS; agendamento das visitas às escolas de Educação 

Infantil; visita à EMEI Construindo o Saber. 

REUNIÃO 006/2016 - 27 de junho de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua Alemã 

da Biblioteca Pública, para tratar sobre: parecer Propositivo – AEE Luiz Loeser; 

parecer Propositivo – AEE Otto Hoffmann; parecer Propositivo – AEE Augusto 

Guilherme Gaedicke; parecer Deliberativo – EMEI Construindo o Saber; parecer 

Pedro Beck – resposta da diretora; I Encontro do CME com a Comunidade. 

REUNIÃO 007/2016 - 11 de julho de 2016 – às 18h30min no Auditório da EMEF 

Otto Hoffmann, durante o I Encontro do CME com a Comunidade para tratar 

sobre:o papel do CME na educação do município; Base Nacional Comum Curricular. 

REUNIÃO 008/2016 - 24 de agosto de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua Alemã 

da Biblioteca Pública, para tratar sobre: avaliação do I Encontro do CME com a 
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Comunidade; apresentação dos Pareceres das visitas às EMEIs Ottinho, Pinguinho 

de Gente, Lydia Braun, Ursinho Carinhoso, Pirulito e Creche Canguru; relato dos 

Conselheiros que participaram da Formação sobre o PME em Porto Alegre; relato 

da Conselheira Susana sobre a participação em evento que tratou do artigo 26A da 

LDEBN; agendamento das próximas visitas. 

REUNIÃO 009/2016 – 04 de outubro de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua 

Alemã da Biblioteca Pública, para tratar sobre: apresentação dos Pareceres das 

visitas às EMEIs Professora Ignez Cecchini Deppe, Construindo o Saber, Espaço 

Padre Werner; apresentação dos Pareceres das visitas realizadas na EMEF Bom 

Pastor e Educação Infantil Bom Pastor; classes de aceleração das EMEFs Bom 

Pastor e Otto Hoffmann; Sistema Municipal de Ensino e suas implicações no dia a 

dia do CME do aspecto legal à prática.  

REUNIÃO 010/2016 - 08 de novembro de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua 

Alemã da Biblioteca Pública, para tratar sobre: Profissionais de área que atuam nas 

EMEIs;  apresentação dos Pareceres das visitas realizadas ao Espaço Padre 

Amstad, à Educação Infantil das EMEFs Pedro Beck Filho e Luis Loeser e ao AEE 

da EMEF Bom Pastor; indicação de um conselheiro para constituir a equipe local do 

PAR; resposta para o ofício enviado pela Promotoria Regional de Educação de 

Caxias do Sul à respeito do atendimento especial nas escolas; assuntos tratados na 

reunião da AMSERRA. 

REUNIÃO 011/2016 - 28 de novembro de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua 

Alemã da Biblioteca Pública, para tratar sobre: parecer Deliberativo sobre as 

alterações na grade curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental; 

apresentação dos Pareceres das visitas realizadas Educação Infantil da EMEF 

Augusto Guilherme Gaedicke e à EMEI Jacob Jaeger. 

REUNIÃO 012/2016 - 12 de dezembro de 2016 – às 8h30min na Sala de Língua 

Alemã da Biblioteca Pública, para tratar sobre: apresentação do relatório anual de 

2016; outros assuntos.  
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I ENCONTRO DO CME COM A COMUNIDADE 

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Nova Petrópolis, realizou o I 

Encontro do CME com a Comunidade, no dia 11 de julho. Aproximadamente 100 

pessoas participaram do evento e tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho 

realizado pelo CME em Nova Petrópolis. O encontro foi marcado pela palestra 

sobre a Base Nacional Comum Curricular, ministrada pela coordenadora da União 

dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, Fabiane Bitello Pedro. 

O secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, 

Ricardo Lawrenz esteve presente no evento. “Existe um trabalho de parceria entre 

o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, sempre 

buscando melhorar a educação no Município”, destacou Lawrenz. O secretário 

também parabenizou o CME pela realização do evento e destacou a importância de 

acompanhar e contribuir para a implantação da Base Nacional Comum Curricular. 

O presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, Valmor 

Marco Schommer agradeceu o apoio de todos para a realização do I Encontro do 

CME com a Comunidade, principalmente à Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Otto Hoffmann, pelo fornecimento da estrutura necessária para a realização do 

evento; à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; e à palestrante 

Fabiane Bitello Pedro pela gentileza de realizar a palestra sem custos. “É um 

momento de grande relevância para o cenário educacional e é preciso entender 

como se dará a efetiva implantação da Base Nacional Comum Curricular em nossas 

escolas, quais serão os passos necessários e, especialmente, como contribuir no 

acompanhamento e construção deste processo”, ressaltou Schommer. 

Durante a apresentação a palestrante afirmou que a Base é um documento 

que pertence à sociedade brasileira, uma vez que foi iniciado com especialistas nas 

universidades, especialistas das secretarias estaduais e municipais de educação e 

que recebeu mais 150 mil contribuições encaminhadas por meio do portal. É um 

documento que tem participação popular, pensado por pessoas que trabalham com 

educação. “A Base Nacional Comum Curricular não é o currículo. A Base não veio 
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para deixar todo mundo igual, pelo contrário, cada escola tem autonomia a partir da 

Base”, destacou Fabiane. 

Na oportunidade também foram apresentados os representantes dos onze 

segmentos representados no Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis. 

1. Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

Titular: Cristiane Kieling 

Suplente: Carina Kehl 

2.Representantes do Conselho Municipal da Cultura 

Titular: Susana Beatris Fonseca Carrasco 

Suplente: Yedda Leão Michaelsen 

3.Representantes dos Professores dos Anos Iniciais 

Titular: Miriam Ida Bloedorn Fenner 

Suplente: Suzane Letícia Wilhelmsen 

4.Representantes dos Professores dos Anos Finais 

Titular: Scheila Tatiane Schenkel 

Suplente: José Henrique Maltoni Bino 

5. epresentantes das Escolas de Educação Infantil 

Titular: Michele Daiana Boone   

Suplente: Daniele Perius 

6.Representantes dos Professores que atuam nas Salas de AEE ou 

Entidades que atuam na Modalidade de Educação Especial 

Titular: Marileni Welter Buhs 

Suplente: Sara Maria Knaach 

7.  Representantes das ACPMs 

Titular: Elton Hillebrand   

8.  Representantes do Centro de Saúde Educacional e ou Centro Municipal 

de Atendimento Educacional Especializado 

Titular: Cássio da Rosa Estivalet 

9. Representantes dos Conselhos Escolares 

Titular: Rejane Silene de Castro 
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Suplente: Carla Andreia Feyth 

10. Representantes da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis 

Titular: Valmor Marco Schommer 

Suplente: Émerson Ruppenthal 

11. Representantes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Titular: Cristiane Lamb Ludvig 

Suplente: Gisleine Raquel Enzweiler 

Ao final, todos os participantes receberam seus certificados de 

participação devidamente registrados no livro de atas do CME. 

Resultado da Avaliação do I Encontro do CME

 

AVALIAÇÕES POR ESCRITO: 

Comentário 1: Estava tudo muito bom.  

Comentário 2: Espero mais detalhes sobre a Base Nacional Comum. 

Comentário 3: O problema em geral dos debates envolvendo os rumos da educação 

nos setores públicos envolvem debates em excesso, com a sugestão ou tracejo de 

poucas determinações práticas para se viabilizarem mudanças sólidas, com 

acompanhamento de cumprimento de metas ou com a viabilização de práticas 

eficazes na construção de currículos e propostas de avaliação. 
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Comentário 4: Acredito que é importantíssimo realizar anualmente um encontro, 

uma vez que os Conselheiros vão mudando e sempre se tem um tema relevante para 

abordar quando se fala em educação, principalmente em nosso município que é uma 

prioridade. 

Comentário 5: Parabéns aos organizadores e envolvidos no evento. São assuntos 

importantes, mas nem sempre são prioridades para as pessoas participantes. 

 

SUGESTÕES APRESENTADAS PELO CME, APÓS AS VISITAS ÀS ESCOLAS: 

1. EMEF PEDRO BECK FILHO  

1.1 ENSINO FUNDAMENTAL: 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. 

Melhorar a iluminação dos corredores e salas administrativas e 

pedagógicas da escola; 

1.2 SALA DE AEE : Sem apontamentos 

1.3 EDUCAÇÃO INFANTIL: Recomenda que continuem a realizar 

melhorias para que a escola possa ser acessível em todos os seus 

espaços. Também sugere que sejam colocadas mesas e cadeiras 

adequadas para os alunos da Educação Infantil no refeitório.  

2. EMEF AUGUSTO GUILHERME GAEDICKE 

2.1 ENSINO FUNDAMENTAL: Acreditamos que o Laboratório de 

Ciências mereça 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. A comissão 

solicita que o CME seja informado assim que houver a formação e a 

liberação do PPCI. 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. Sugere-se que 

sejam pensadas soluções para a falta de acessibilidade na secretaria, 



 

28 
 

sala de informática, direção, supervisão e sala dos professores. 

Recomenda-se também que haja uma pessoa responsável pelo 

processamento técnico do acervo da biblioteca (etiquetagem, 

catalogação, classificação, indexação). 

2.2 SALA DE AEE: O banheiro adaptado masculino continua com 

cadeiras empilhadas, não há banheiro feminino adaptado, também não 

há acessibilidade para a sala de informática, secretaria e direção. 

Ainda está faltando um scanner que deveria estar na sala do AEE. A 

sala do AEE continua em um local muito barulhento. Não ficou claro 

se a direção tem o conhecimento da Resolução 01/2013 sobre 

Educação Inclusiva. 

2.3 EDUCAÇÃO INFANTIL: Recomenda que o espaço destinado para a 

Educação Infantil seja mantido na mesma sala, preservando a sala 

anexa como local para brincar. Que não sejam feitas alterações 

nesse espaço.  

3. EMEF LUIZ LOESER 

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL: Realizar as adaptações necessárias de 

acessibilidade em todo o prédio escolar. Fazer investimento para 

adequar a biblioteca aumentando o número e a variedade do acervo, o 

acesso, a disposição dos livros e a mobília. Encaminhar um marceneiro 

para fazer os serviços necessários na escola. Avaliar a necessidade 

em se construir um novo prédio, ao lado da atual construção, para 

esta instituição. Realizar 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. 

A Comissão também pôde perceber que parte do telhado (estrutura 

antiga da escola) está com problemas de infiltração, pois há goteiras 

nas salas de aula do sétimo e nono anos, repercutindo até na Sala do 

AEE. Desta forma recomendamos que seja feita uma avaliação por 
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engenheiro ou por equipe de profissionais da área para solucionar 

este problema. 

3.2 SALA DE AEE DA EMEF LUIZ LOESER: Sem apontamentos 

3.3 EDUCAÇÃO INFANTIL: Sem apontamentos 

4. EMEF BOM PASTOR 

4.1 ENSINO FUNDAMENTAL: Ainda permanece sem solução o pedido 

de que o pátio da escola seja cercado e a solicitação de que a Sala de 

AEE receba um espaço mais amplo para o seu funcionamento.  

4.2 Sala de AEE: Precisa de um espaço mais amplo. 

4.3 EDUCAÇÃO INFANTIL: Sem apontamentos 

5. EMEF OTTO HOFFMANN  

5.1 ENSINO FUNDAMENTAL: No refeitório e corredores, resolver a 

questão do piso que é muito liso. Sugere que seja colocado algum tipo 

de proteção (redes) junto ao guarda-corpo do segundo piso. Em um 

dos sanitários adaptados estão faltando as barras de apoio. A 

comissão solicita também que o CME seja informado assim que 

houver a liberação do PPCI da instituição. Preocupados 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. 

5.2 SALA DE AEE: Sem apontamentos 

6. CRECHE CANGURU: Ao ser questionada se a escola está preparada para 

atender alunos de pré-escola A e B conforme nova legislação a partir de 

2016, a diretora relatou que iria primeiramente se informar sobre todas as 

adaptações necessárias para então analisar a continuidade da oferta desta 

turma ou não e quais seriam as adaptações necessárias. Em 2016 a comissão 

verificou que a escola continua oferecendo a Pré-escola A. Não foram 

realizadas as adaptações necessárias quanto à acessibilidade, sugeridas pela 

Comissão de Educação Infantil em 2014. Em 2015 foi apontado pelo CME 
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que 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 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 tornou-se 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. A diretora informou que não recebeu os 

relatórios das visitas e nem as orientações da SEMECD. 

7. EMEI LYDIA BRAUN: Disponibilizar um espaço para a amamentação. 

Providenciar um espaço específico para o refeitório. Ampliar salas dos 

maternais para realização de atividades pedagógicas (colocar mobiliário 

próprio). Providenciar armários para guardar colchões e materiais 

pedagógicos. Realizar a manutenção da cerca. Providenciar o Alvará de 

Localização, PPCI e atualizar o Alvará de Inspeção da Vigilância Sanitária. 

Não realizar as refeições das crianças dentro da cozinha. Providenciar 

rampas para os locais com degraus. Pensar na necessidade de ampliação do 

prédio desta escola. É necessário pensar na ampliação do prédio escolar e 

construir um refeitório (existe lugar para esta obra nos fundos). As salas 

de aula são pequenas e não comportam a mobília necessária. Sugere-se 

aumentar as salas ou reduzir o número de crianças atendidas. Providenciar 

rampas para os locais com degraus (talvez seja impossível do jeito que está 

atualmente construído o prédio). 
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8. EMEI OTTINHO: Pensar 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. Concluir o PPP. Designar uma 

supervisora para esta instituição em tempo integral; 

9. EMEI PINGUINHO DE GENTE: Recomenda que seja feito algo sobre o 

desnível que existe à direita do prédio, na entrada da escola. 

10. EMEI PIRULITO: 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. 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. 

11. EMEI URSINHO CARINHOSO: Organizar uma biblioteca. Trocar 

os brinquedos da pracinha que trazem risco para as crianças; Readaptar o 

espaço do sanitário dos professores (colocar armários com chave para 

guardar material pessoal dos mesmos); Manter a distância de 50 cm, 

durante a hora do soninho, entre berços e paredes, conforme determina a 

resolução 003 de 2009 do CME sobre a oferta da Educação Infantil. Que as 

salas estejam mais bem organizadas, evitando o acúmulo de materiais sobre 

mesas.  No relatório de 2014 o CME já orientou 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 significativo de 

crianças em turno integral. 

12. EMEI CONSTRUINDO O SABER: É importante que a coordenadora da 

instituição possua tempo hábil para exercer sua função, evitando que seja 

responsável em substituir professores e auxiliares diariamente. Não há 

mobília suficiente para todas as salas, faltam armários. Faltam lousas para 

as salas de aula. Recomenda-se que seja repensada a forma que está sendo 

organizado o espaço para o repouso, evitando que os colchonetes fiquem 
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encostados uns nos outros, impedindo o fácil acesso. ESPAÇO PADRE 

WERNER:A situação das duas turmas atendidas no espaço Padre Werner é 

um tanto quanto incômoda para a comissão que fez a visita, uma vez que 

percebeu um total “descaso” para com as turmas ali atendidas. Sendo que 

não recebem apoio pedagógico, o espaço da sala é pequeno para o número de 

alunos atendidos e faltam jogos e material pedagógico. É importante e 

urgente realizar melhorias e dirigir uma atenção especial para este espaço, 

bem como para os alunos e profissionais que lá estão. 

13. EMEI PROFESSORA IGNEZ CECCHINI DEPPE: Precisa ser feito algo 

quanto às infiltrações. Continua sendo necessário adquirir mais jogos 

pedagógicos, mesmo tendo sido realizadas algumas compras. Realizar a 

organização de materiais que se encontram nos banheiros. Providenciar o 

PPCI e o Alvará da Vigilância Sanitária 

14. ESPAÇO CEDIDO PELA ESCOLA ESTADUAL PADRE AMSTAD PARA A 

OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: Realizar as melhorias na 

acessibilidade na entrada da escola e no acesso ao refeitório.  Realizar as 

adequações necessárias nas instalações sanitárias para torná-las 

apropriadas para as crianças da Educação Infantil. 

15. EMEI JACOB JAEGER: Os alunos do berçário II continuam repousando 

sobre colchonetes. A comissão constatou que a escola foi projetada para 

atender até 60 crianças, porém já atende 67. Colocar protetores em todas 

as tomadas. 

 

Conforme consta neste documento, o Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis, ao longo de 2016, realizou 12 reuniões ordinárias, elaborou e 

aprovou 24 pareceres propositivos, 05 pareceres deliberativos. Enviou 39 ofícios, 

organizou e realizou o I Encontro do CME com a Comunidade, 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 
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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 2017.  

Atenciosas saudações, 

__________________________________ 

Alexandre Matias Bard 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Petrópolis, 20 de dezembro de 2016. 

http://cmenovapetropolis.weebly.com/

