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INTERESSADA: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Neide Tinôco 

EMENTA: Credencia a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Neide Tinôco, em Redenção, autoriza o funcionamento 
da educação infantil, reconhece o curso de ensino fundamental, 
aprova-o na modalidade educação de jovens e adultos, até 
31.12.2009, e autoriza Maria Auxiliadora Gomes para o exercício de 
direção, até ulterior deliberação deste Conselho.               

RELATORA: Marta Cordeiro Fernandes Vieira 
 

SPU Nº 04135882-1                           PARECER:  0143/2006 APROVADO:  04.04.2006 
 

 
I – RELATÓRIO 

                       

Na condição de diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Neide Tinôco, de Redenção, Maria Auxiliadora Gomes dá entrada, 
neste Conselho de Educação, ao pedido de credenciamento da unidade escolar, de 
autorização para o funcionamento da educação infantil, de reconhecimento do curso 
de ensino fundamental, de aprovação deste na modalidade educação de jovens e 
adultos, além de autorização para ocupar o cargo de diretora, uma vez que sua 
habilitação de nível superior foi obtida para lecionar Ciências. 

 

A escola é mantida pela Prefeitura de Redenção e tem apenas cinco salas de 
aula, cozinha com depósito, diretoria/secretaria com depósito, quatro banheiros, um 
dos quais exclusivo para a educação infantil, um amplo pátio interno e uma área 
própria para Educação Física. 

 

A secretaria escolar conta com a atuação de Antonia Leiliene Gomes Tomaz 
que, além de ser licenciada em Pedagogia, é registrada como secretária habilitada, 
na SEDUC, com o nº 9809/2003. 

 

A escola em apreço é tida na rede municipal como sede de duas outras: 
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pedro Vitorino da Silva e Centro 
de Educação Infantil Ricardo Ferreira de Castro. A primeira oferta a educação 
infantil com treze crianças, a educação de jovens e adultos com dezesseis alunos, à 
noite, e o ensino fundamental com dezenove alunos na 1ª série, treze na 3ª e oito 
na 5ª, alcançando um total de 69 alunos matriculados. Já o segundo, o Centro de 
Educação Infantil Ricardo Ferreira de Castro, atende a 159 matrículas distribuídas 
no maternal, com 54 crianças, no pré-I, com 47 e no pré-II, com 58. 

 

Apresenta, no processo, os regimentos, as propostas pedagógicas, os 
quadros de profissionais, as declarações e outros documentos referentes às três 
instituições, mas não foi oficializada legalmente a nucleação. Este fato gera ato de 
desobediência ao Art. 9º § 3º da Resolução nº 396/2005 e impede a inclusão da 
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pedro Vitorino da Silva no 
processo de credenciamento ora analisado.  
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Cont. Par/nº 0143/2006 

 
No que se refere à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Neide Tinôco, as informações retratam uma instituição 
pedagogicamente organizada, com plano de desenvolvimento, proposta político-
pedagógica e regimento coerentes entre si, simples e claros, bem objetivos. 

 

O processo de avaliação prioriza os aspectos qualitativos e, ainda, utiliza as 
expressões AS e ANS para efeito de promoção. Normatiza a freqüência, a 
organização das turmas e a elaboração do PDE e do PPP de forma participativa na 
peça regimental. Prevê a didática de projetos e a culminância coletiva e festiva dos 
mesmos. 

 

O atendimento infantil é focado nas faixas de três a cinco anos. O ensino 
fundamental, de seis a quatorze anos, é organizado em ciclos, baseados na idade 
cronológica e apoiados com estudos de aceleração. 

 

A Instituição não dispõe de sala específica para leitura, mas em cada classe 
há um cantinho com estantes, livros e um círculo de carteiras reservadas para os 
leitores/pesquisadores. 

 

A relação discriminatória do acervo ocupa, no processo, um total de quinze 
páginas, listando 175 livros de literatura infantil, quinze livros com textos à altura 
dos alunos alfabetizados e adolescentes, 380 livros didáticos por disciplina para 
alunos e outros necessários ao aperfeiçoamento de professores, como um caderno 
da TV Escola com quatorze títulos, a Enciclopédia Delta Larrousse e as Revistas 
Mundo Jovem, Ciências Hoje, Isto É e Escola. 

 

Entre os equipamentos relacionados, destacam-se os ventiladores de teto, 
nas salas de aula, freezer, computador, máquina elétrica, micro system, microfone, 
televisor, vídeo, duplicador e bebedouro elétrico. 

 

O corpo técnico administrativo conta, ainda, com uma coordenadora 
pedagógica, Ana Maria Rodrigues de Assis, licenciada com o curso de Formação de 
Professores para o Ensino Fundamental da 1ª à 8ª série, nas áreas específicas.  

 

A Escola conta com sete professores: 
 

- Antonia Marliene Gomes Tomaz, licenciada em Pedagogia e lecionando 
na 3ª e 5ª séries: m/t: trinta e 33 alunos, respectivamente; 

- Antonia Maryene Tomaz, licenciada em Áreas Específicas e lecionando 
na 6ª série e no 1º ciclo: m/t: 31 e 25 alunos, respectivamente;   

- Edna dos Santos Oliveira, licenciada em Pedagogia e lecionando no           
1º ciclo e na EJA: m/n: 25 e 26 alunos, respectivamente; 

- Maria Ferreira da Silva Maximiniano, licenciada em Pedagogia e 
lecionando no pré-II e na 4ª série: m/t: 25 e 28 alunos, respectivamente; 
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Cont. Par/nº 0143/2006 
 

- Maria Lusimary Pinheiro Marcos, licenciada em Pedagogia e lecionando 
no pré-I e na 8ª série: m/t: vinte e quinze alunos, respectivamente; 

- Raimunda Nonata Cruz Gomes, licenciada em Pedagogia e lecionando 
no 1º ciclo e na 7ª série: m/t: ambas as turmas com trinta alunos; 

- Fábia de Paula da Silva Dantas, licenciada em Pedagogia e lecionando 
na EJA: n: 21 alunos. Tem, outrossim, habilitação em Magistério das matérias 
pedagógicas do ensino médio e séries iniciais do ensino fundamental. 

 

As informações referenciadas foram comprovadas, no processo, mediante a 
seguinte documentação: requerimento dirigido à presidência deste CEC, fotografias 
internas e externas, planta baixa, declarações: de salubridade e segurança, por 
médico e engenheiro credenciados, de adequação à educação infantil, do Conselho 
Tutelar e de visita do CREDE-08, Alvará de Funcionamento do imóvel, declaração 
de idoneidade e de experiência letiva; cópia de habilitação dos profissionais, CNPJ 
do Conselho Escolar – Unidade Executora do PDDE, regimento, plano de 
desenvolvimento da escola, projeto político-pedagógico dos níveis e modalidades 
de ensino que a escola oferta, assim como as matrizes curriculares, atos de 
nomeação do corpo técnico – administrativo, cópia do Censo Escolar de 2003 e 
2004 e relação dos móveis, dos equipamentos e do acervo literário. 

 

Na oportunidade, passamos ao núcleo gestor, (já o fora antes pela 
Informação Técnica nº 0255-2005) a orientação quanto ao cumprimento dos termos 
da Resolução nº 0396/2005-CEC, que disciplina a nucleação de escolas, e, ainda, a 
informação de que, nesse processo, só deve ser incluída como nucleada a Escola 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pedro Vitorino da Silva. A outra, por se 
tratar de Centro de Educação Infantil, deverá ter o seu pedido de credenciamento e 
de autorização de curso, individualmente. 

 

Após receber o seu certificado e parecer de credenciamento, a nucleação 
das duas escolas deverá ser oficializada por parte do Poder Executivo Municipal. 
Para regulamentação junto a este Conselho, é suficiente encaminhar a Lei de 
Nucleação e a documentação exigida nos citados parágrafos e no Artigo da 
Resolução nº 396/2005, por meio de ofício dirigido à presidência do Conselho de 
Educação do Ceará. 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Em se tratando de prédio escolar de pequeno porte, situado na zona rural, 
organizado administrativa e pedagogicamente, pode-se dizer que o processo 
atende à norma legal, seja a Lei nº 9394/1996 – LDB, sejam as Resoluções          
nºs 361/2000, 363/2000, 372/2002 e 374/2003, deste Conselho.  
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Cont. Par/nº 0143/2006 
 
Cabe ressalva apenas quanto à lotação e habilitação do quadro docente, 

mesmo tendo todos formação de nível superior. É necessário, contudo, a troca de 
professores, destinando-se às séries finais somente aqueles que são habilitados em 
áreas específicas. Os pedagogos devem assumir a polivalência das séries iniciais e 
da educação infantil. 
 

III – VOTO DA RELATORA 
 

O voto é favorável ao credenciamento da Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental Neide Tinôco, de Redenção, à autorização para o 
funcionamento da educação infantil, com o pré-escolar, ao reconhecimento do curso 
de ensino fundamental e à aprovação deste na modalidade educação de jovens e 
adultos, até 31.12.2009. 

 

Fica autorizado, até ulterior deliberação deste Conselho, o exercício de 
direção em favor de Maria Auxiliadora Gomes. 

 
IV – CONCLUSÃO DA CÂMARA 
 

Processo aprovado pela Câmara de Educação Básica do Conselho de 
Educação do Ceará. 
 

Sala das Sessões da Câmara de Educação Básica do Conselho de 
Educação do Ceará, em Fortaleza, aos 04 de abril de 2006. 
 
 
 
MARTA CORDEIRO FERNANDES VIEIRA 
Relatora e Presidente da Câmara 
 
 
             
GUARACIARA BARROS LEAL 
Presidente do CEC 
 
 


