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NÚCLEO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

INTERESSADO: Colégio Espaço Aberto
.

EMENTA:  Recredencia  o  Colégio  Espaço  Aberto,  nesta  capital,  e  renova  o
reconhecimento do ensino médio, com validade até 31.12.2006. 

RELATORA:  Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira  

SPU Nº 02265571-9 PARECER Nº 0768/2002 APROVADO EM: 25.11.2002

I – RELATÓRIO

Margarida  Cavalcante,  diretora  pedagógica  do  Colégio  Espaço  Aberto,
mediante processo Nº 02265571 – 9, solicita deste Conselho o recredenciamento da
instituição e a renovação de reconhecimento do curso de ensino médio.

 
O Colégio integra a rede particular de ensino, é mantida pela Sociedade

Civil  Cursos  e  Treinamentos  S/C  Ltda,  com  sede  na  Avenida  Santos  Dumont,
3131 – A, 13º e 14º andares, Aldeota, CEP 60150 160, nesta capital, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sob Nº 00.184.227/0001-34.

No ano de 1996, foi autorizado a funcionar pelo Parecer Nº 1517/96, em
convênio  de  intercomplementaridade  com  o  Colégio  Irmã  Maria  Montenegro,
posteriormente reconhecido pelo parecer Nº 1169/97, com vigência até 31.12.99,
com seu reconhecimento quanto ao curso de ensino médio.

A direção  fez  anexar  ao  processo:  requerimento  à  Presidência  deste
Conselho,  habilitação de diretor e secretário  com respectivos perfis  profissionais,
planos  de  atividades  da  biblioteca,  planta  baixa  com  croqui  de  localização,
recursos/meios envolvendo laboratórios de ciências com relação de equipamentos,
relação de móveis e equipamentos, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ,
cópias  do  certificado  e  parecer  emitidos  por  este  Colegiado,  cópia  dos  bens
patrimoniais  do  mantenedor,  atestado  de  segurança  e  salubridade,  contrato  de
locação da quadra  para prática de Educação Física, comprovante da entrega do
censo escolar relativo ao ano de 2001, álbum de fotografias apresentando todas as
dependências do colégio, relação de todo corpo docente com suas habilitações e
autorizações temporárias, regimento, ata da congregação dos professores, cópias
dos contratos de compra e venda das salas do 13º e 14º andares localizadas no
Edifício Del Paseo e mapa curricular.

As  instalações  físicas  para   a  oferta  do  curso  de  ensino  médio,
apresentadas  fotograficamente  no  processo,  apresentam-se  em  condições
favoráveis  de  funcionamento,  proporcionando  conforto,  com  espaços  amplos  e
agradáveis, cuidadosamente planejados para um bom atendimento aos seus alunos,
com equipamento e mobiliário adequados.
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O corpo docente é composto por professores, devidamente habilitados,
conforme documentação presente ao processo; além dos laboratórios de Informática
e  de  Ciências  Físicas  e  Biológicas,  a  biblioteca  apresenta-se  com  instalação
adequada,  com  rico  acervo   bibliográfico;  o  mapa  curricular  está  elaborado  de
acordo  com  a  legislação  vigente,  enriquecido  com  as  oficinas  interdisciplinares;
quanto ao regimento, está elaborado de acordo com a  nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Nº 9394/96. 

Responde pela direção a Professora Margarida Cavalcante, com registro
Nº 10826, pela secretaria, a Sra. Ivone Alves Coêlho, com registro Nº 1883.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A solicitação tem amparo  legal  no  artigo  10,  inciso  IV da Lei  Federal
Nº 9394/96.

III – VOTO DA RELATORA

Somos  pelo  recredenciamento  do  Colégio  Espaço  Aberto  e  pela
renovação do reconhecimento do ensino médio,  com validade até 31.12.2006.

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.

ADA PIMENTEL GOMES FERNANDES VIEIRA
Relatora

JORGELITO CALS DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara 

PARECER     Nº               0768/2002
SPU               Nº             02265571-9
APROVADO EM:            25.11.2002

                                                       
                                                       

                                                                 MARCONDES ROSA DE SOUSA
          Presidente do CEC
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