
 
 

Município de Santa Rosa 
                                                    Conselho Municipal de Educação 
Comissão de Educação Infantil   
Parecer CME nº. 31/2012 
 

Autoriza a instalação e o funcionamento 
de turma de Educação Infantil, de  4 e 5 
anos de idade, na EMEF São José. 
 

 
O Conselho Municipal de Educação recebe para análise o processo 

nº 4255, 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 
São José, localizada no Rincão dos Rochas, em Santa Rosa. 

Acompanha essa solicitação o ofício nº118/2012, da Secretária 
Municipal de Educação,  manifestando o pedido do funcionamento da Educação 
Infantil, bem como a justificativa para o funcionamento da mesma, a previsão de 
matrículas, o horário de funcionamento e o nome da professora que irá atuar na 
turma  de 4 anos, pois  a de 5 anos já funciona, desde  o ano de 2011. 

A Comissão de Educação Infantil, responsável pela análise do 
processo, decidiu  pela aprovação e o funcionamento destas turmas, tendo em 
vista a demanda existente, além de ser  uma reivindicação da comunidade. 
Considerou também, o fato da escola estar localizada na zona rural do 
município, facilitando o acesso das crianças, pois a escola fica próxima de suas 
residências. 

A escola já possui um Parecer emitido pelo Conselho, onde foi 
autorizado em caráter especial o funcionamento da Educação Infantil nível B. 
Agora, através deste Parecer, o CME regulariza de imediato o funcionamento da 
Educação Infantil, autorizando a instalação e o funcionamento da Educação 
Infantil de 4 e 5 anos. 

Há espaço físico para atender as crianças, bem como já está 
contemplado  no Regimento Escolar a oferta da educação a partir dos 4 anos de 
idade. Foi realizado também visita “in loco”, o que permitiu observar que as 
instalações estão em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Educação. 
 

      
 Santa Rosa, 19 de junho  de 2012. 

 
 
Comissão de Educação Infantil 
Ângela Clarice Hofmeister Mateus 
Claudia Denise Torres- Relatora 



 
 

Município de Santa Rosa 
                                                    Conselho Municipal de Educação 
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 


