
 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO ESPECIAL ESCOLA DO CAMPO 
 

Parecer CME n° 01/2012 

                                                “Autoriza o funcionamento do 6º ano do 
Ensino  
      Fundamental de   nove  anos  de  
duração na 
       Escola  Municipal de Ensino 
Fundamental  Dr.  
      Arthur Coelho Borges, a partir do ano 
letivo de                    
      2012  e ampliação gradativa das 
demais        séries/anos para os anos 
letivos posteriores”                                                                             
                             

                          RELATÓRIO 
 

•  A Secretaria Municipal de Educação encaminhou à 

apreciação deste exímio Conselho, pedido de autorização para o 

funcionamento do 6º ano do Ensino Fundamental de 9 anos de duração  e 

ampliação gradativa dos demais anos para os anos letivos posteriores a partir 

do ano letivo de 2012, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Arthur 

Coelho Borges, sito no Passo do Socorro, 2° Distrito do município de Vacaria. 

•  O processo está instruído com a seguinte documentação: 

                   2.1. Ofício n° 209/SMED/2011 de 01 de setembro de 2011 da 

Secretaria Municipal de Educação, encaminhando o expediente; 

               2.2.  Justificativa quanto à ampliação gradativa das séries; 

                        2.3. Lei nº 3.100/2011, que Dispõe sobre a composição da Rede 

Municipal de Ensino, denominação e início de funcionamento das escolas; 

      2.4. Ato de Credenciamento n° 03/2011, emitido  pela Secretaria 

Municipal de Educação em 01 de dezembro de 2011; 

                        2.5. Fotografias do espaço interno e externo da escola; 

                        2.6. Planta baixa da escola, datada de maio de 2011; 



                        2.7. Descrição do espaço físico da escola; 

                        2.8. Relação do material didático-pedagógico; 

                        2.9. Quadro de Recursos Humanos para o 1º Semestre de 

2012; 
 

 

 

 

                     2.10. Declaração firmada pela Secretária Municipal 

de Educação de Vacaria, acerca da existência de corpo docente habilitado 

para a oferta; 

                      2.11. Previsão de Atendimento para turmas do 5º e 6º ano; 

                       2.12. Projeto Pedagógico da escola; 

                       2.13. Regimento Escolar padrão do Ensino Fundamental de 9 

anos de duração das Escolas do meio rural; 

                       2.14. Planos de Estudo; 

                       2.15. Base Curricular; 

                       2.16. Programa de Formação Continuada do corpo docente e 

técnico-pedagógico para o ano de 2012; 

                       2.17. Cópia da Ata da Assembleia do Orçamento Participativo – 

OP na comunidade Bela Vista, 2º Distrito de Vacaria. 
 

 

       ANÁLISE DA MATÉRIA 
 

 

    Em  vinte e seis de dezembro de 2011, a Comissão Especial  

Escola do Campo do Conselho Municipal de Educação de Vacaria, reuniu-se 

para analisar o processo  que solicita  ampliação de séries/anos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental  Dr. Arthur Coelho Borges. A Comissão 

decidiu por realizar visita in loco, na referida instituição de ensino, a fim de 

evidenciar a real possibilidade da implantação             do 6º ano e posteriores 

no educandário.  



   Destarte, a Comissão constatou algumas deficiências no que 

tange à estrutura física, como salas de aula, secretaria e biblioteca pequena, 

banheiros sem acessibilidade, entre algumas adequações elétricas e  

estruturais.  

  Contudo, ao analisar o Quadro de Recursos Humanos, Planos de 

Estudo e demais documentos, foi verificado que preenchem a todos os 

requisitos da legislação vigente.  
 

 

 

 

 

 

  Portanto, a análise do processo, através da verificação de toda a 

documentação, incluso da lista de alunos interessados, permitiu à Comissão 

Especial Escola do Campo, constatar a viabilidade do pedido de autorização 

para o funcionamento do 6º ano do ensino fundamental de 09 anos de duração 

e as demais séries/anos nos anos letivos subsequentes, com ressalvas para 

que a Secretaria Municipal de Educação providencie as mudanças na estrutura 

física, de acordo à legislação vigente.  
 

   PROVIDÊNCIAS 
 

   Portanto, a Comissão Especial  Escola do Campo, 

determina à Secretaria Municipal de Educação, as seguintes adequações para 

a consolidação da oferta dos anos finais na E.M.E.F. Dr. Arthur Coelho Borges: 

  

• construção de salas de aula compatíveis com a legislação 

vigente; 

• construção da sala de professores e da secretaria; 

• ampliação da cozinha e refeitório; 

• construção de banheiros para professores; 

• adequação dos banheiros masculino e feminino e para 

deficientes; 



• na biblioteca, ampliação do acervo de literatura infanto-

juvenil para uso dos alunos, literatura de fundamentos teórico-

metodológicos para formação continuada dos educadores; 

• adequar depósito para merenda, material de limpeza e 

outros materiais; 

• realizar calçamento ao redor da escola e colocação de 

calhas; 

• ampliação da área coberta; 

• melhorar o acabamento da área de entrada; 

• construção de quadra de esporte coberta e laboratório de 

informática. 
 

 

 

 

  Da mesma forma, no aspecto pedagógico, foi sugerido pela 

Comissão, a oferta de espanhol como língua estrangeira moderna, adesão ao 

Programa Sorrindo para o Futuro,  bem como ao Programa Saúde na Escola. 

Foi indicado também,  que   para os  alunos que chegam na escola, antes do 

horário de início da aula e que têm que esperar na escola, após o horário da 

aula,  em razão do transporte escolar, sejam servidas refeições (café, lanche e 

almoço), assim como oferecidas atividades lúdico-pedagógicas. 

  Também foi sugerida à SMED que, juntamente, com a escola, 

reavalie o currículo da escola, a fim de incluir disciplinas, tais como: 

cooperativismo, associativismo, holericultura, agroecologia, gestão rural e 

pequenos frutos, devendo, para isso, a comunidade escolar ser consultada. 
 

  CONCLUSÃO 
 

       Face ao exposto, a Comissão Especial Escola do Campo do 

Conselho Municipal de  Educação,   propõe que este Conselho: 
 

a) autorize a ampliação de séries/anos do Ensino Fundamental de 09 

anos de duração na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Arthur 



Coelho Borges, no 2º distrito do município de Vacaria, gradativamente, 

da seguinte forma: 6º ano em 2012, 7º ano em 2013, 8º ano em 2014 e 

9º ano em 2015; 

b) Conceda o prazo máximo até o final do ano letivo de 2012, para a 

Secretaria Municipal de Educação tomar as providências apontadas. 

                                                                    

                       Este Parecer entrará em vigor na data de sua homologação pela 

Secretaria Municipal de Educação. 
 

    Em 26 de dezembro de 2011. 
 

    Olivia Mélo da Silva (Coordenadora) 

    Vera Grujicic Marcelja (Relatora) 

    Roberto Lanes Soares Vieira 

    Sérgio Poletto 

     

                                                                 

                                      Aprovado por unanimidade,  pelo Plenário,  em sessão 

de 13 de março de 2012. 

                        

                                                                                                                                            

                                                                     Madelaine dos Santos Hofmann 

                                                       Presidente do Conselho Municipal de 

Educação 
 

  


