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RESOLUÇÃO CME Nº 06/2016
APROVADA EM 22/03/ 2016

Orienta as instituições pertencentes ao Sistema
Municipal de Ensino a respeito do recadastramento
anual e revoga a Resolução Nº 01/2008, de 08 de
outubro de 2008.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ROLANTE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal nº 2325, de 21 de dezembro de 2007,
RESOLVE:

Art. 1º A presente Resolução revoga a Resolução CME Nº
01/2008, de 08 de outubro de 2008, e estabelece normas para o recadastramento das
instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino.
Art. 2º O recadastramento ocorre anualmente até o dia 31 de
março, tendo como data base o dia 15 de março, devendo ser encaminhado diretamente
ao Conselho Municipal de Educação.
Art. 3º As instituições de Educação Infantil devem preencher o
anexo I e as instituições do Ensino Fundamental devem preencher o anexo II, desta
Resolução.
Art. 4º O recadastramento não se constitui em ato de
credenciamento e autorização de funcionamento, devendo para tanto, a Educação
Infantil, observar a Resolução CME Nº 05, de 07 de novembro de 2011.
Art. 5º É vedada a alteração na formatação dos anexos desta
Resolução devendo os mesmos serem apresentados em duas vias de igual teor, sem
rasuras, rubricadas todas as páginas e assinado ao final do documento pelo Diretor,
sendo que uma via será do CME e a outra retorna para a escola.
Art. 6º Para o recadastramento, além do anexo, devem ser
entregues os seguintes documentos:
a. Planta baixa ou croqui da Escola, com o número da sala e a
respectiva legenda.
b. Cópia do alvará de prevenção e proteção contra incêndios.
c. Cópia do alvará sanitário.
d. Cópia do certificado de dedetização e desratização.
e. Cópia do certificado de limpeza dos reservatórios de água.
Av. Getúlio Vargas, 62 – Centro
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f. Cópia do Contrato Social registrado e arquivado na Junta
Comercial, ou no caso de Sociedade Civil, Estatuto devidamente atualizado e
registrado em Cartório. (Para as instituições privadas)
g. Cópia da titulação da Equipe Diretiva e cópia da Portaria de
nomeação.
Art. 7º A presente Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação.

Aprovada, por unanimidade, pelo plenário, em 22 de março de 2016.

Joyce Aline Reis da Costa
Presidente do CME
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JUSTIFICATIVA
Em dezembro de 2007 o Município de Rolante organizou seu Sistema Municipal
de Ensino – SME, ficando o Conselho Municipal de Educação – CME, como órgão
responsável pela normatização das escolas pertencentes ao seu Sistema de Ensino. Em
08 de outubro de 2008 o CME organizou e aprovou a Resolução CME Nº 01/2008, que
“Dispõe sobre o cadastro das escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de
Rolante”.
Passados oito anos, o CME resolve revogar a referida Resolução, pois as
instituições já estão cadastradas no Sistema Municipal de Ensino, sendo necessário o
seu recadastramento anual. E ainda, alguns aspectos não haviam sido contemplados e
outros, durante o período, tiveram alterações. A elaboração desta Resolução apresenta 2
anexos, dividindo-se em Anexo I - Recadastramento das instituições de Educação
Infantil e Anexo II - Recadastramento das instituições do Ensino Fundamental. Esta
divisão tem o objetivo de facilitar o preenchimento do recadastramento conforme a sua
categoria.
O Conselho Municipal de Educação de Rolante, no uso de suas atribuições
conferidas pela Lei Municipal Nº 2325, de 21 de dezembro de 2007, Artigo 10, Inciso II
resolveu e aprovou a presente Resolução.
De acordo com esta justificativa, fica definido que todas as instituições de
Educação Infantil e as instituições do Ensino Fundamental que pertencem ao Sistema
Municipal de Ensino devem observar as orientações prescritas nesta Resolução.

Comissão do Ensino Fundamental - CEF
Marlene Ines Cornelius Reichert – relatora
Joyce Aline Reis da Costa - relatora
Marlene Bley
Caritatis Guimarães Schmitt
Elton André Dürr
Amanda Michele Stein
Comissão da Educação Infantil – CEI
Marlene Ines Cornelius Reichert - relatora
Joyce Aline Reis da Costa - relatora
Marlene Bley
Lúcia Terezinha Koch
Luciane Reinheimer
Deise Daisí Hadlich da Fonseca
Aprovada, por unanimidade, em Plenária, em 22 de março de 2016.

Joyce Aline Reis da Costa
Presidente CME
Av. Getúlio Vargas, 62 – Centro
Fone: 3547-1351
e-mail: cme.rolante@gmail.com
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ANEXO I

FICHA DE RECADASTRAMENTO
EDUCAÇÃO INFANTIL.

DAS

INSTITUIÇÕES

DE

1) Dados de Identificação
Nome da Escola:
Código do INEP:
Mantenedora:
Inscrição do CNPJ da Mantenedora:
Endereço da Escola:
Bairro
Cidade:
E-mail da instituição:
Nome do Diretor:
Nome do Vice-Diretor (s):

Nº
CEP:

Carga horária:
Carga horária:

1.1 –
Horário de
funcionamento
da Escola:

Manhã

Tarde

Integral

2) Categoria da Instituição
Pública
Particular
Filantrópica
Comunitária sem fim lucrativo
Comunitária com fim lucrativo

3) Atos Legais relativos à escola: (Leis, Decretos, Pareceres e Portarias), listar por
ordem cronológica citando:
Tipo

Nº

Data

Órgão Emissor
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3.1 Número de inscrição do alvará de licença
para localização:

Data de emissão:

3.2 Alvará sanitário Sim ( ) Não ( )

Data de emissão

Prazo de validade:

3.3 Alvará de prevenção e
proteção contra incêndio –
Sim ( ) Não ( )

Data de emissão:

Prazo de validade:

3.4 Sim
Válido até:

Possui caixa de água
Limpeza das caixas d'água

Não

3.5 Desratização e desinsetização

Válido até:

4) Infraestrutura
4.1 Prédio de

Alvenaria

Madeira

Mista

Outros:

Sim
O prédio utilizado é de uso exclusivo para a Educação Infantil
Área construída m²:
Terreno Área total do terreno m²:

4.2 – Condições gerais do imóvel
Condições
Muito Bom

Bom

Instalação Hidráulica
Instalação Sanitária
Instalação Elétrica
Conservação
Iluminação
Aeração
Localização
Acesso
Segurança
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Necessita Melhoria
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4.3 – Informações adicionais
Rampas de acessibilidade
Quantidade
Bebedouros em
funcionamento

Sim
Localização na escola:

Bebedouro
acessível

Quantidade

Localização na escola:

Extintores de
incêndio

Quantidade

Localização na escola:

4.4 – Dependências
Dependência
Sala da Diretoria
Sala da Secretaria
Sala dos Professores
Sala de recursos multifuncionais-AEE
Lactário
Solário
Cozinha
Refeitório
Despensa
Lavanderia com tanque
Almoxarifado
Banheiro para crianças:
Nº de sanitários
Nº de lavatórios
Nº de chuveiros
Banheiro para adultos:
Nº de sanitários
Nº de lavatórios
Nº de chuveiros
Banheiros com acessibilidade – AEE:
Nº de sanitários
Nº de lavatórios
Nº de chuveiros
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Não
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Área de lazer interna
Área de lazer externa (pátio)
Pracinha
Caixa de areia protegida

4.5 - Equipamentos
Equipamentos
Balcão para troca de roupas
Pia com torneira de água quente e fria
Cadeira ou bancos com encosto para
amamentação

Quantidades

4.6 – Relação de brinquedos e equipamentos externos
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5) Recursos Pedagógicos ( informar somente o que está em condições de uso)
Recurso
Quantidade
Recurso
Aparelho de som

Bolas

Computadores

Cordas

Televisão

Arcos (bambolê)

Acervo - DVD

Fantoches

Aparelho- DVD

Espelhos

Acervo - CD

Bingo (letras, números e
outros)

Projetor multimídia

Letras de madeira (jogos)

Impressora

Letras de EVA

Copiadora

Lego (jogos)

Impressora multifuncional

Jogos Pedagógicos

Mimeógrafo

Brinquedos para Berçário

Câmara digital

Brinquedos diversos

Equipamento de sonorização
com microfone

Livros de Literatura Infantil
(das salas)

Colchonetes

Outros:

5.1 – Acervo Bibliográfico
Acervo
Coleções Pedagógicas
Livros de apoio Pedagógico
Livros de banho
Livros de tecido
Livros com fantoches
Livros com texturas
Livros sonoros
Livros pop up
Livros de Literatura Infantil
Outros:

Quantidade
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6) Programas, Projetos e Oficinas
Nº de alunos
atendidos
Saúde Bucal
Música
Dança
Teatro
Natação
Esporte
Taekwondo
Balé
Capoeira
Informática
Língua Estrangeira
Qual:
Outro
Qual:

7) Fornecimento de Refeições: (

) Sim ( ) Não

Quais:

7.1 – As refeições são preparadas: ( ) Pela Escola ( ) Terceirizadas
7.2 – O cardápio é organizado: ( ) Semanal (

) Quinzenal ( ) Mensal ( ) Outro

7.3 – Possui Nutricionista responsável? ( ) Sim ( ) Não
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8) Informações de alunos nas turmas conforme quadro abaixo:
Agrupamento
Número de
Tamanho da
Turno
de alunos por
alunos
sala em m²
faixa etária
M
T
Int.
(turmas)

8.1 A Escola atende crianças acima de 6 (seis) anos de idade? (Particular)
( ) Sim ( ) Não Quantas?
Descreva como acontece este atendimento:
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8.2 – Alunos com necessidades especiais
Descrição da necessidade

Laudo
Sim
Não

Profissional:
Neuro/
Psiquiatra/
outro

Parecer
Sim
Não

Profissional:
Psicólogo/
Psicopedagogo
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Na escola/Fora
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Descrição do atendimento com
carga horária

A imagem não pode ser exibida. Talv ez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talv ez
ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquiv o nov amente. Se ainda assim aparecer o x v ermelho,
poderá ser necessário excluir a imagem e inseri-la nov amente.

Sistema Municipal de Ensino
Prefeitura Municipal de Rolante
Conselho Municipal de Educação
9) Corpo Docente
9.1 – Informar todos os profissionais que trabalham na escola, por turmas.
Turma Nome

Cargo

Carga
horária

Titulação
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9.2 – Equipe Multiprofissional
Nome

Função

Titulação

9.3 - Sala de Atendimento Educacional Especializado:
Nome

Cargo

9.4 - Corpo Técnico de Apoio (funcionários)
Nº de
funcionários:

Função:

Carga horária de cada funcionário

Guarda/vigilante
Servente/merendeira
Voluntários com declaração assinada
Voluntários sem declaração assinada
Outros:
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Carga
Titulação
Horária

Carga
horária
semanal
na escola
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10) Formação Continuada (levantamento do ano anterior)
10.1 – Palestras, oficinas, cursos oferecidos pelo Governo Federal
Descrição da atividade

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual)

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual)

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual)

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual)

10.2 – Palestras, oficinas, cursos oferecidos pela SMEE
Descrição da atividade

10.3 - Palestras, oficinas, cursos oferecidos pela Escola
Descrição da atividade

10.4 – Outros
Descrição da atividade
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11) Gestão Democrática
Sim ( )
Equipe Diretiva eleita
Não ( )
pela comunidade
APM Sim ( ) Presidente:
Não ( )
Sim ( )
Nº de membros:
Conselho
Não ( )
Escolar

Chapa Sim ( )
única Não ( )
CNPJ:
Presidente:

12) Autonomia Financeira (levantamento do ano anterior)
R$

Verba anual destinada à escola pela
mantenedora
Verba anual do MEC/FNDE - PDDE
Arrecadações da APM
Repasses de outros fundos
Outros:

R$
R$
R$
R$

13) FICAIS ( levantamento do ano anterior)
Questionamentos

Jardim
A

Jardim
B

a) Quantidade de alunos com FICAI
b) Quantos retornaram à Escola
c) Quantos
evadiram/desistiram/outros

14) Anexar a esta ficha de recadastro cópia dos seguintes documentos:
a - Planta baixa ou croqui da Escola.
b - Relação de equipamentos e materiais da Sala de AEE.
c - Cópia do alvará de prevenção e proteção contra incêndios.
d - Cópia do alvará sanitário.
e - Cópia do certificado de dedetização e desratização.
f - Cópia do certificado de limpeza dos reservatórios de água.
g - Cópia do Contrato Social registrado e arquivado na Junta Comercial, ou no caso de
Sociedade Civil, Estatuto devidamente atualizado e registrado em Cartório. (Privada)
h - Portaria de nomeação da Equipe Diretiva. (Pública)
i - Cópia da titulação da Equipe Diretiva.

16) Autenticação
Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras.
Rolante,
de
Nome do ( a ) responsável:
Função:
Assinatura:

de

.
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ANEXO II

FICHA DE RECADASTRAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
1) Dados de Identificação
Nome da Escola:
Código do INEP:
Endereço:
Bairro:
CEP:
E-mail institucional:
Nome do Diretor:

Nº
Cidade:
Fone:
Carga horária:

Nome do Vice-diretor (s):

Carga horária:

2) Atos Legais relativos à escola: (Leis, Decretos, Pareceres e Portarias), listar por
ordem cronológica citando:
Tipo

Nº

Data

Órgão Emissor

Assunto

2.2 Número de inscrição do alvará de licença
para localização.

Data de emissão:

2.3 Alvará sanitário Sim ( ) Não ( )

Data de emissão

Prazo de validade:
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2.4 Alvará de prevenção e
proteção contra incêndio –
Sim ( ) Não ( )

Data de emissão:

Prazo de validade:

2.5 Sim
Válido até:

Possui caixa de água
Limpeza das caixas d'água

Não

2.6 Desratização e desinsetização

Válido até:

3) Infraestrutura:
3.1 Prédio
Alvenaria
madeira
de:
Área total:
Terreno

mista

3.2 – Condições gerais do imóvel
Condições
Muito Bom

Outros: Qual?
Área construída:

Bom

Necessita Melhoria

Instalação Hidráulica
Instalação Sanitária
Instalação Elétrica
Conservação
Iluminação
Aeração
Localização
Acesso
Segurança
3.3
Número de alunos por turno e turma
Manhã
Nº da
sala

Metragem-m²

Nº de alunos

Tarde
Turma

Nº de alunos
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3.4 Nº da
sala

Outras
dependências
Sala de Direção
Secretaria
Sala de
Professores
Biblioteca
Laboratório de
Informática

Ginásio de
Esportes
Quadra de
Esportes

Quadra de
Esportes coberta

Área livre para
recreação, pátio
Pracinha
Almoxarifado

Área m²

Nº da
sala

Outras dependências
Sala de Recursos
Multifuncional – AEE
Cozinha
Refeitório
Despensa
Banheiro masculino
Nº de lavatórios
Nº de mictórios
Nº de sanitários
Banheiro feminino
Nº de sanitários
Nº de lavatórios
Banheiro de acessibilidadeAEE
Nº de sanitários
Nº de chuveiros
Nº de lavatórios
Banheiro para Professores e
funcionários
Nº de sanitários
Nº de chuveiros
Nº de lavatórios
Horta
Outros:
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4) Recursos Pedagógicos ( informar somente o que está em condições de uso)
4.1 Recursos
Computadores para uso dos alunos
Computadores para uso dos
professores
Computadores para uso
administrativo
Televisão
Aparelho -DVD
Projetor multimídia
Mimeógrafo
Aparelho de som
Impressora
Copiadora
Impressora Multifuncional
Tela de Projeção
Equipamento de sonorização com
microfone
Câmara Digital
Acervo de DVD

Quantidades

Recursos
Corpo Humano móvel
Esqueleto
Microscópio
Kit laboratório ( tubos de ensaio,
elementos químicos e outros)
Espelhos
Bancos
Cordas
Cones
Colchonetes
Arcos (bambolê)
Fantoches
Rede de volei
Goleiras
Cesta de basquete
Bolas de vôlei
Bolas de handebol
Bolas de basquete
Bolas de futsal
Bolas de futebol de campo

Acervo de CD
Dicionários

Bolinhas de tênis
Tênis de mesa: mesas
bolas
redes
raquetes

Enciclopédias

Bolas de espiribol
Mastro de espiribol
Atlas
Mapas
Globo Terrestre

Gramáticas
Livros de Artes
Livros de Literatura para a
Educação Infantil
Livros de Literatura para os Anos
Iniciais
Livros de Literatura para os Anos
Finais
Assinatura de jornais
Quais:
Assinatura de revistas
Quais:

Quantidades

Brinquedos diversos
Jogos Pedagógicos
Material Dourado
Ábacos
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4.2 – Informações Adicionais
Rampas de acessibilidade
Bebedouros em
funcionamento

Quantidade

Sim
Localização na escola:

Bebedouro acessível

Quantidade

Localização na escola:

Extintores de incêndio

Quantidade

Localização na escola:
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Não
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5) Corpo Docente ( informar somente os Professores com regência de classe)
5.1 Nome

Titulação

Turno

Ano/turma
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Disciplina/Currículo

Carga Horária por
disciplina
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5.2 – Outros Serviços
5.2.1 Coordenação Pedagógica:
Nome

Cargo

Carga Horária

Turno

Titulação

Cargo

Carga Horária

Turno

Titulação

Cargo

Carga Horária

Turno

Titulação

Cargo

Carga Horária

Turno

Titulação

Cargo

Carga Horária

Turno

Titulação

Carga Horária

Turno

Titulação

5.2.2 Orientação Educacional:
Nome

5.2.3 Biblioteca:
Nome

5.2.4 Secretaria:
Nome

5.2.5 Laboratório de Informática:
Nome

5.2.6 Sala de Atendimento Educacional Especializado:
Nome

Cargo

Av. Getúlio Vargas, 62 – Centro
Fone: 3547-1351
e-mail: cme.rolante@gmail.com

A imagem não pode ser exibida. Talv ez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talv ez
ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquiv o nov amente. Se ainda assim aparecer o x v ermelho,
poderá ser necessário excluir a imagem e inseri-la nov amente.

Sistema Municipal de Ensino
Prefeitura Municipal de Rolante
Conselho Municipal de Educação
5.3 - Corpo Técnico de Apoio (funcionários)
Nº de
funcionários:

Função:

Carga Horária de cada funcionário

Psicólogo
Psicopedagogo
Guarda/vigilante
Servente/merendeira
Voluntários com declaração assinada.
Voluntários sem declaração assinada.
Outros:

5.4 – Programas, Projetos e Oficinas
Número de alunos
atendidos

Turno inverso ou em
horário de aula

Saúde Bucal
Música/canto
Música/instrumento
Dança
Teatro
Xadrez
Esporte
Taekwondo
Reforço escolar
Outros. Quais?

6) Corpo Discente
6.1
1º
ano
Número de
alunos

2º
ano

3º
ano

4º
ano

5º
ano

6º
ano

M
T
M

Número de
turmas

T

Av. Getúlio Vargas, 62 – Centro
Fone: 3547-1351
e-mail: cme.rolante@gmail.com

7º
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8º
ano

9º
ano

Total
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6.2 – Educação Infantil
Turma

Nº de alunos

Turno integral

Turno - manhã

Turno - tarde

6.3 – Alunos com necessidades especiais
Descrição da necessidade

Laudo
Sim
Não

Profissional:
Neuro/
Psiquiatra/
outro

Parecer
Sim
Não

Profissional:
Psicólogo/
Psicopedagogo
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Atendimento:
Sim/Não/
Na escola/Fora
da escola

Descrição do atendimento com
carga horária
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7) Formação Continuada (levantamento do ano anterior)
7.1 – Palestras, oficinas, cursos oferecidos pelo Governo Federal
Descrição da atividade

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual?)

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual?)

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual?)

Carga
Horária

Número de
Professores

Forma de Comprovação
(certificado, ata, outro, qual?)

7.2 - Palestras, oficinas, cursos oferecidos pela SMEE
Descrição da atividade

7.3 - Palestras, oficinas, cursos oferecidos pela Escola
Descrição da atividade

7.4 – Outros:
Descrição da atividade
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8) Gestão Democrática
Equipe Diretiva eleita
pela comunidade
Sim ( )
APM
Não ( )
Sim ( )
Conselho
Sim ( )
Escolar
Grêmio Estudantil

Sim ( )
Não ( )
CNPJ:

Chapa única
Presidente:

Nº de membros

Presidente:

Nº de membros

Presidente:

Sim ( )
Não ( )

9) Autonomia Financeira
R$

Verba anual destinada à escola pela
mantenedora
Verba anual do MEC/FNDE - PDDE
Arrecadações da APM
Verba anual MEC/Mais Educação
Repasses de outros fundos
Outros:

R$
R$
R$
R$
R$

10) Avaliações externas (nota da Escola)
Anos iniciais
IDEB
Início do Ano
Provinha Brasil
Prova ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização)

Anos finais
Final do ano

11) FICAIS ( levantamento do ano anterior)
Questionamentos

JA

JB

1º
a
n
o

2º
a
n
o

3º
a
n
o

4º
a
n
o

5º
a
n
o

a) Quantidade de alunos com FICAI
b) Quantos retornaram à Escola
c) Quantos
evadiram/desistiram/outros

12) Anexar a esta ficha de recadastro cópia dos seguintes documentos:
a - Planta baixa ou croqui da Escola.
b - Relação de equipamentos e materiais da Sala de AEE.
c - Cópia do alvará de prevenção e proteção contra incêndios.
d - Cópia do alvará sanitário.
e - Cópia do certificado de dedetização e desratização.
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f - Cópia do certificado de limpeza dos reservatórios de água.
g - Portaria de nomeação da Equipe Diretiva.
h - Cópia da titulação da Equipe Diretiva.

13) Autenticação
Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras.
Rolante,
de
Nome do (a) responsável:
Função:
Assinatura:

de

.
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