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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Parecer CME/CEI nº 13/2021  
Processo nº 05/2019  
APROVADO EM 10/11/2021 
 
 

Considera cumprida as providências 
estabelecidas no Parecer CME/CEI nº 007/2021, 
que Credencia e Autoriza o Funcionamento da 

Escola de Educação Infantil Privada - EEIP 
FLORESCER ATELIÊ DE ARTE, em Portão, para a 
oferta de Educação Infantil de dois (02) a cinco 
(05) anos e onze (11) meses de idade e 
atendimento de contraturno de quatro (04) a dez 
(10) anos de idade. Aprova o Regimento Escolar 
deste Estabelecimento de Ensino. 

 
 

 

I. RELATÓRIO 
 

 

1. Histórico 
A Secretaria Municipal de Educação- SEME de Portão encaminhou à apreciação 
deste Conselho Municipal de Educação - CME/PORTÃO o processo que trata do 
pedido de credenciamento e autorização para o funcionamento da Escola de 
Educação Infantil Florescer Ateliê de Arte, localizada na Rua 15 de novembro, 
305, Bairro Estação Portão, nesta cidade, em razão do cumprimento das 
providências estabelecidas nos itens 3.1 aos 3.20, Parecer CME/CEI nº 007/2021, 
pelo qual este Conselho credenciou a Escola. 

 

 
Este Conselho, no Parecer supracitado, estabeleceu as seguintes providências: 
 

3.1 Recomenda-se um olhar atento para as questões de acessibilidade e 
inclusão, como espaços físicos, materiais e planejamentos pedagógicos. 

1.2  Apresentar Histórico Escolar para turmas de 4 e 5 anos de idade. 

3.3    Anexar o Alvará Sanitário atualizado. 

3.4   Anexar receita do antitérmico e carteira de vacinação na ficha de matrícula     
da criança. 

3.5 Providenciar tapetes em tamanho suficiente para todos os espaços da 
escola: onde as crianças possam se movimentar, e que não passem 
umidade e frio.  

3.6  Ganchos com pontas arredondadas para pendurar as mochilas. 
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3.7 Sala “Girassol”: substituição de mobiliário (cadeiras universitárias) para 

mesas e cadeiras adequadas para a faixa etária. 
3.8  Providenciar tela de proteção nas janelas dos banheiros, no andar 

superior. 
3.9   Disponibilizar sabonete líquido em todos os banheiros. 

3.10 Organizar os banheiros: melhor higienização, canos e registros aparentes. 
3.11 Escada: providenciar corrimão no lado faltante e antiderrapante nos 

degraus.  
3.12 Encaminhar relatório com a organização do planejamento dos 
professores. 
3.13 Pracinha: organizar os brinquedos que ficam expostos no tempo e na 
chuva. 
3.14  Saguão: organizar o espaço, com atenção aos materiais de limpeza, para 
que não fiquem expostos e ao acesso das crianças. Materiais escolares não 
devem ficar misturados com materiais de limpeza e higiene. 

3.15 Sugestão: providenciar toldo para a cobertura na entrada, para o acesso 
das crianças à escola e caminhas empilháveis, para a hora do soninho, de fácil 
higienização. 
3.16 Atentar-se ao número de crianças por turma, evitando exceder o 

permitido. 
3.17   Providenciar rampa de acessibilidade em todos os acessos. 

3.18  Como está organizado o calendário escolar para o recesso do mês de 

julho? 
3.19   A escola deve realizar o censo, anualmente, das turmas de 4 e 5 anos 

de idade, encaminhando a cópia do relatório do fechamento do censo ao CME.   

3.20  No momento da verificação in loco, não houve a medição da temperatura 

das conselheiras presentes.  
 
 
2.  Análise do processo nº 05/2019 
 
Foram apensadas ao processo as seguintes peças: 
2.1  Fotografias dos espaços da escola, com as alterações solicitadas. 
2.2  Relatório de alterações solicitadas na vistoria do CME. 
 
 
3. Análise da Comissão de Educação Infantil 
 

Após verificação das peças que estão elencadas no PCAF nº 05/2019, a 
Comissão de Educação Infantil – CEI, deste Colegiado, constatou o cumprimento das 
providências solicitadas à EEIP Florescer Ateliê de Arte, Parecer CME/CEI nº 
007/2021. 
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II   CONCLUSÃO 
 

4. A análise das peças apensadas ao processo permite constatar que foram 
cumpridas as providências da referida Escola estabelecida por este 
Conselho nos itens 3.1 aos 3.20 do Parecer CME/CEI nº 007/2021. 
 

5. Face ao exposto, a CEI propõe que este Conselho: 
 

5.1.  Declare cumpridas as providências dos itens 3.1 aos 3.20 
do Parecer CME/CEI nº 007/2021. 

5.2. Declare Apta a Escola de Educação Infantil Privada 
Florescer Ateliê de Arte para o atendimento da Educação Infantil de 
dois (02) a cinco (05) anos e onze (11) meses de idade e 
atendimento de contraturno de quatro (04) anos a dez (10) anos de 
idade. 

5.3. Aprove o Regimento Escolar desta instituição. 
 
 

 
Portão, 10 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
Comissão de Educação Infantil – CEI:  
Daniela Lemmertz Bischoff - Relatora 
Rosa Claudionice Menscheid 
Silvane de Oliveira Flores 
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Presidente CME/Portão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


