
 
 

Município de Santa Rosa 
                                              Conselho Municipal de Educação 
 
Comissão de Educação Infantil   
Parecer CME nº. 32/2012 
 

Autoriza a instalação e o funcionamento 
de turma de Educação Infantil, de  4 e 5 
anos de idade, na EMEF Nossa Senhora 
da Glória. 
 
 

O Conselho Municipal de Educação recebe para análise o 
processo nº 4256, da Secretaria Municipal de Educação e Juventude, 
solicitando o pedido de instalação de turma de Educação Infantil, de 4 e 5 anos 
de idade na EMEF Nossa Senhora da Glória, localizada na Rua Guaporé, s/nº, 
em Santa Rosa. 

Acompanha essa solicitação o ofício nº116/2012, da Secretaria 
Municipal de Educação e Juventude, manifestando o pedido do funcionamento 
da Educação Infantil, bem como a justificativa para esta solicitação, além da 
previsão de matrículas, o horário de funcionamento e o nome da professora que 
irá atuar na turma . 

Considerando que a escola já oferece Educação Infantil de 5 anos, 
autorizada através da Portaria nº 06375 da Secretaria Estadual da Educação e 
Cultura, para o funcionamento da Educação Infantil, antes denominada de 
Classes de Jardim de Infância, a Comissão de Educação Infantil, responsável 
pela análise do processo, decidiu  pela aprovação e o funcionamento da turma, 
pois há demanda na comunidade, há espaço físico adequado, além de professor 
devidamente habilitado. 

 Informamos ainda que foi realizado visita “in loco” para observar 
se a escola tem condições para a oferta da Educação Infantil e então constatado 
pela Comissão, que a Escola atende as normas estabelecidas por este Conselho. 

Desta forma, o Conselho Municipal de Educação, autoriza de 
imediato o funcionamento da Educação Infantil de 4 e 5 anos. 
 

       
Santa Rosa, 19 de junho  de 2012. 

 
 
Comissão de Educação Infantil 
Ângela Clarice Hofmeister Mateus 
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Claudia Denise Torres- Relatora 
Dilene Maciel Cezar 
Nelson Della Valli 
 
 
 
Aprovado em Sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Educação, em 10 de 
Julho de 2012. 
 
 
 

 
Naíma Marmitt Wadi 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
 


