
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

INTERESSADA: Escola Monteiro Lobato

EMENTA:  Credencia a Escola Monteiro Lobato, nesta capital e autoriza os cursos
de educação infantil e ensino fundamental, até 31.12.2003.

RELATORA: Regina Maria Holanda Amorim

SPU Nº  01180008-9 PARECER Nº 0758/2002 APROVADO EM:  25.11.2002

I – RELATÓRIO 
A Escola  Monteiro  Lobato,  com  sede  na  Av.  H,  1597,  2ª  Etapa,  no

Conjunto  Ceará  I,  Mondubim,  CEP 60.530.740,  nesta  capital,  pertence  à  rede
particular de ensino, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ Nº 01.022.686/0001-84.

No mês de setembro de 2002, as técnicas Maria Eliete Andrade Raulino e
Maria  Marlúcia  Barros  Fernandes,  visitaram  a  Escola  Monteira  Lobato,  para
averiguar as reais condições físicas e pedagógicas de funcionamento. 

A instituição funciona em prédio próprio, adaptado para fins educacionais,
compõe-se de dois pisos; no primeiro, localizam-se três salas de aula arejadas e
com  boa  iluminação,  uma  sala  para  diretoria/secretaria,  dois  banheiros  com
indicativos,  adequados  para  crianças  em  tamanho  e  localização,  limpos  e
organizados; possui ainda área verde com playground e quadra coberta de bom
tamanho. No segundo piso, duas salas de aula, com boa iluminação e ventilação e
uma  pequena  sala  de  leitura,  embora  pequena,  apresenta  acervo  organizado,
básico para uma escola de pequeno porte.

 
 A escola não possui cantina nem bebedouro, utiliza filtros em cada sala de

aula.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A direção anexou ao processo, os seguintes documentos:

requerimento,  relatório  de  visita  do  CREDE,  atestado  de  idoneidade
financeira dos sócios, relação dos bens patrimoniais  do mantenedor, planta   baixa
da  escola,  laudo  médico  atestando  como  favorável  as  condições  higiênicas  e
sanitárias de funcionamento, fotografias das dependências da escola como: hall de
entrada,  salas  de  aula,  lavabos,  banheiros,  diretoria/secretaria,  área  coberta  e
área  descoberta,  arborizada,  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ,
alvará  de  funcionamento,  contrato  social,   primeiro  aditivo  ao  contrato  social,
calendário escolar, proposta pedagógica da educação infantil, relação de mobiliário
e equipamentos, relação do material de escrituração escolar, relação do material
didático, plano de implantação da biblioteca, previsão  de    matricula   por   grupos,
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censo  escolar,  habilitações  e  comprovantes  de  contratação  dos  técnicos  e
docentes, regimento, mapa curricular.

 RECURSOS DIDÁTICOS

A instituição apresenta-se organizada, com material didático adequado ao
atendimento às diferentes faixas etárias, como:

 jogos de borracha (vogais, alfabeto, números);
 fantoches (casinhas de fantoches);
 cartazes, painéis;
 mapas do Brasil e do Ceará;
 mapa do corpo humano;
 alfabeto em madeira;
 placas de trânsito;
 fitas de vídeo com temas educacionais;
 microcomputador e outros.

 O CORPO DOCENTE

O corpo docente é composto de sete professores, habilitados e admitidos
legalmente.

Tem como diretora a Professora Silvania Matos Felix Pereira, licenciada
em  Pedagogia  com  registro  Nº  19.188  e  secretária  a  Sra.  Francidácia  Maria
Gonçalves Rumão, com registro Nº 9.504.

A Escola Monteiro Lobato tem como objetivo formar a criança nos aspectos
físico emotivo e cognitivo como um todo, proporcionando a formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades.

 REGIMENTO/PROJETO/CURRÍCULO

A proposta pedagógica do curso da educação infantil  de acordo com a
Resolução  Nº  361/2000  deste  Conselho  e  os  artigos  29,  30  e  31  da
LDB  Nº  9.394/96,  constando:  fins  e  objetivos;  concepção  de  criança,
características da população a ser atendida e da comunidade na qual está inserida;
regime de funcionamento: espaço físico, instalações e equipamentos e processo
de avaliação.
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O  currículo  está  estruturado  com  base  nos  parâmetros  curriculares

nacionais,  a  carga horária  anual  da 1ª  à  4ª  série  do  ensino  fundamental  é  de
oitocentas e oitenta horas/aula desenvolvidas em quatro anos, com quatro séries.

Cont. Parecer Nº 0758/2002

 ESCRITURAÇÃO ESCOLAR

Quanto aos arquivos, encontram-se organizados, registrados,  constando
registro de resultados finais, atas, diários de classe com os conteúdos e pastas
individuais de todo alunado.

Diante dos fatos e sugestões apresentadas, apesar das falhas existentes,
percebe-se que a escola empenha-se em proporcionar uma boa qualidade em sua
estrutura física e pedagógica; demonstra interesse nas mudanças propostas, na
busca  constante  de soluções para  tornar-se  gradativamente  capaz  de oferecer
uma escola digna  à comunidade na qual está inserida. 

III – VOTO DA RELATORA
Face ao exposto, somos pelo credenciamento da Escola Monteiro Lobato,

nesta  capital,  autorização  para  os  cursos  de  educação  infantil  e  ensino
fundamental, com validade até 31.12.2003.

A  escola  deverá  apresentar,  no  prazo  de  120(cento  e  vinte)  dias,  o
regimento escolar adaptado à Lei Nº 9.394/96, acompanhado da ata assinada por
todos os professores e currículo.

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 25 de novembro de 2002.

REGINA MARIA HOLANDA AMORIM
Relatora

JORGELITO CALS DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara 

PARECER     Nº               0758/2002
SPU               Nº             01180008-9
APROVADO EM:            25.11.2002
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    MARCONDES ROSA DE SOUSA

                                                                          Presidente do CEC
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