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EDITORIAL
Em sua edição de n.04, a Revista CME em Foco apresenta o tema “Controle Social e
Garantia ao Direito à Educação de Qualidade”. É importante destacar que o tema ora tratado
nos artigos e entrevistas deste número da CME em Foco é resultado, antes de tudo, de um
longo e tenso processo de reivindicações feitas por diferentes setores organizados da
sociedade brasileira, principalmente a partir da regulamentação dos dispositivos referentes à
educação na Constituição de 1988. Reivindicações sociais que culminaram, embora
parcialmente, na LDBEN de 1996, bem como nas várias legislações estaduais e municipais,
que consolidaram os respectivos sistemas de ensino no território brasileiro. Em 1996, a
criação e a implantação do Conselho Municipal de Educação de Manaus resultaram,
justamente, dessa inovação legislativa referente à educação.
No chamado “Estado Democrático de Direito”, o exercício de controle social para
garantir o direito à educação de boa qualidade requer, para além de mobilizações de
protesto e reivindicação, o conhecimento da legislação vigente sobre essa dimensão
formativa sistemática do cidadão. Daí, a importância das reflexões apresentadas nas seções
deste número da CME em Foco.
Na seção de Artigos, as educadoras-autoras realçaram a importância de rigorosas
normas - para criação e funcionamento de instituições destinadas à Educação Infantil - que
assegurem ambientes físicos adequados às crianças, aos professores e demais
profissionais, que ali desenvolverão o processo de ensino-aprendizagem, com o'conforto e a
segurança requeridos. Com esse propósito, apresentam-se os seguintes artigos: 1) “As
instituições de Educação Infantil e seus processos de autorização no órgão normativo do
Sistema de Educação Municipal”, de Augusta Maria Alves de Nazareth; 2) “Cogito ergo
sum”, de Maria das Graças Cascais, Marcionília Bessa da Silva e Rosilene de Souza
Nascimento; 3) “Prevenção de combate a incêndio: medidas de segurança nas instituições
educacionais”, de Augusta Maria Alves de Nazareth e Mary Jane Souza de Castro.
Na seção de Entrevistas, as educadoras Andressa Pellanda e Heloísa Borges
apresentam suas respectivas reflexões de ordem prático-teórica sobre a dimensão
qualitativa da educação para assegurar uma formação digna aos cidadãos brasileiros, a
partir dos direitos preconizados pela Constituição Federal de 1988. Em ambas as
entrevistas, há o alerta para a necessidade de vigilância quanto aos constantes ataques aos
direitos já assegurados em lei. Assim, é necessário manter e ampliar as conquistas no
campo da Educação.
Na seção Relato de Experiência, os educadores Elaine Ramos da Silva, Marcilene de
Almeida Mattos, Marcionília Bessa da Silva, Maria das Graças Cascais, Maria do Perpétuo
Socorro Lopes Bonetti, Nara Helena Teófilo Pinto e Tiago Lima e Silva desenvolveram suas
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reflexões sobre a arte de escrever, cujo texto apresenta o metafórico título “Escrever é
preciso. Viver não é preciso”. Os educadores-autores chamam a atenção para a
necessidade da escrita, bem como para as normas que regem a feitura de artigos para a
CME em Foco. O texto apresenta o Anexo “Documento norteador para a produção e
submissão de artigos à Revista online CME em Foco”.
Na seção de Atos Normativos, as leitoras e leitores terão acesso a 18 textos
normativos do CME-Manaus, entre Pareceres e Resoluções aprovados em 2019 e em 2020.
Já na seção de Eventos, será possível conhecer as atividades promovidas pelo CMEManaus.

Boa leitura!
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ARTIGOS

8

AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SEUS PROCESSOS DE
AUTORIZAÇÃO NO ÓRGÃO NORMATIVO DO SISTEMA EDUCACIONAL
MUNICIPAL
Augusta Maria Alves de Nazareth1

RESUMO
Este artigo tem a finalidade de refletir sobre o processo de orientação a respeito do
credenciamento, autorização e renovação de autorização de instituições de
educação infantil nas fases creche (zero a três anos) e Pré-escola (quatro e cinco
anos de idade). O objetivo é trazer as orientações sobre a obrigatoriedade das
instituições públicas e privadas de educação infantil na autorização do órgão
normativo do sistema para seu funcionamento regular. Os documentos de
normatização vão desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
n.9.394/96, passando pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(2009) à legislação de cada sistema de ensino. Para concretizar esta pesquisa, além
da legislação vigente tivemos apoio de teóricos como: Carvalho e Rubiato (2012);
Campos(1998); Horn (2004) e outros. Defendemos a importância da regularização
das escolas assegurando as condições dos serviços ao público-alvo da Educação
Infantil e garantindo uma escola pública ou privada de qualidade.
Palavras-chave: Educação Infantil. Credenciamento. Educação. Regularização.
INTRODUÇÃO
O tema proposto levou-nos a fazer uma pesquisa bibliográfica sobre a
regularização das instituições que trabalham com a etapa da Educação Infantil,
sendo reconhecida como uma etapa de extrema importância na trajetória
educacional. Embora essa etapa possua normativas em nível federal, estadual e
municipal, a falta de condições adequadas dos espaços físicos das instituições
escolares ainda é uma realidade como afirmam os seguintes autores:
Em algumas regiões do país como o norte e nordeste, a situação geral dos
prédios é precária, faltam desde o saneamento básico até verbas para a
alimentação para as crianças. (CARVALHO E RUBIATO 2012, p.13).

Os relatórios produzidos pela assessoria técnica do Conselho Municipal de
1

Assessora Técnica no Conselho Municipal de Educação de Manaus. Graduada em Pedagogia pela
Faculdade Marta Falcão. Especialista em Metodologia de Ensino à Docência Superior. E-mail:
augusta.nazareth@semed.manaus.am.gov.br
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Educação de Manaus, oriundos de visitas às escolas de Educação Infantil, seja por
motivo de processo de credenciamento ou por denúncias, demonstram que há
instituições educacionais que ainda se encontram fora dos padrões mínimos
exigidos, e algumas até em condições de insalubridade.
Neste estudo tratamos da primeira etapa da educação básica - a Educação
Infantil -, tema bastante discutido na atualidade. Portanto, a regularização das
escolas que oferecem essa etapa de ensino se faz necessária, para a oferta de uma
educação de qualidade para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas
Para concretizar esta pesquisa, obtivemos apoio nos documentos pertinentes
de credenciamento, legislações vigentes e de teóricos como: Carvalho e Rubiato
(2012; Campos (1998); Horn (2004) entre outros.
O

objetivo

é

proporcionar

informações

sobre

a

importância

do

credenciamento, autorização e renovação de autorização das instituições de ensino
da etapa da Educação Infantil, iniciando com um olhar sobre o contexto da
legislação e o espaço físico a partir dos documentos norteadores.
1. A Educação Infantil no contexto da legislação
O Brasil vive hoje uma época de acentuadas mudanças principalmente na
área da educação, mudanças essas que ocorrem em conjuntura mundial de
transformação nos sistemas sócio-políticos, os quais colocam novos desafios para o
meio educacional. Diversos países estão incorporando reformas em seus sistemas
educacionais.
Com efeito, desde meados da década de setenta, os países assistiram a uma
expressiva expansão do atendimento às crianças com menos de sete anos, através
de várias modalidades de serviços, tanto em instituições privadas como
governamentais e comunitárias. Essa expansão ocorreu de forma um tanto caótica,
oferecendo serviço de qualidade muito variável aos diversos grupos da população.
Diversos tipos de programa foram implantados fora dos órgãos educacionais,
com predomínio de características assistencialistas, sem que houvesse um quadro
legal e institucional que delimitasse responsabilidades e deveres em relação ao
conjunto do atendimento (CAMPOS, 1998).
Para garantir que as características da infância sejam respeitadas, é preciso
uma normatização mediante documentos que estabeleçam direitos à educação
10

como discorre a Constituição Federal de 1988:
Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1998).

Na área da Educação Infantil, é necessário destacar a relevância da
Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de
1990, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei n. 9.394, de 1996, das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009), na
configuração da defesa em prol da infância e da educação como direito público
subjetivo inalienável da criança de zero a cinco anos de idade.
Foram reafirmados esses direitos no capítulo IV, art. 54, inciso IV do Estatuto
da Criança e do Adolescente de 1990, como vemos:
Art. 54 - é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
[...]
IV- Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos
de idade. (ECA, 1990).

Seguidamente no artigo 1°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) 9394/96:
Art. 1°- a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
(LDBEN, 9.394/96).

Destaca-se também o artigo 4º da referida lei:
Ar. 4°- o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
I - a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade
organizada da seguinte forma:
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
[...]
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade”;
III - atendimento gratuito aos educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (LDBEN,
9.394/96).

A Emenda Constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009, tornou a
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educação escolar obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, como observamos no
inciso I, art. 4° da LDBEN, alterado pela Lei n. 12.796/2013. Assim, a
obrigatoriedade da matrícula na Educação Infantil passa ser a partir dos 4 anos de
idade.
Por esse viés vemos que para haver a seguridade da infância se faz
necessária a garantia de uma infraestrutura adequada, com profissionais
capacitados e uma série de condições que favoreçam o seu desenvolvimento
integral.
Além das seguridades legais para garantir o acesso e o funcionamento das
instituições educacionais, foram necessários outros eixos estabelecendo normas a
partir da necessidade de regulamentar e direcionar parâmetros voltados à etapa da
Educação Infantil para que, assim, possa ser de qualidade. Porém esses parâmetros
estão sendo cada vez mais amplificados ao que se tem hoje porque requer um
cuidado especial devido à faixa etária. Indo mais além, há, ainda, as diretrizes
formalizadas a partir de debates, pesquisas e estudos inerentes às particularidades
das crianças.
2. O espaço físico na Educação Infantil a partir dos documentos norteadores
Pensar no espaço físico destinado à Educação Infantil é pensar em um
espaço da descoberta, da criatividade, da aprendizagem, da interação e brincadeira.
Pesquisas de vários autores têm apresentado que a “forma de organização de
ambientes destinados aos grupos de crianças, expressam a filosofia educacional e a
qualidade dos cuidados ali existentes” (CAMPOS DE CARVALHO, 1988, p.126). A
criança pode e deve explorar o ambiente, modificando o que foi planejado para ela:
[...] a criança participa ativamente de seu desenvolvimento, por meio de
suas interações com o ambiente físico e social e, [...] principalmente, por
meio de suas interações com adultos e demais crianças [...]; a criança
explora, descobre e inicia ações em seu ambiente; selecionam parceiros,
objetos e áreas para suas atividades, mudando o ambiente através de seus
comportamentos. (CAMPOS DE CARVALHO, 1988, p.126).

A Educação Infantil é uma etapa que necessita de espaço diferenciado devido
a sua faixa etária. Nesse aspecto, foi publicado pelo Ministério da Educação e do
Desporto o documento Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de
12

Instituições de Educação Infantil (1998), organizado e promovido mediante
articulação entre os Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, que
atuam como órgãos de regulamentação com função: consultiva, fiscalizadora,
deliberativa e normativa, que contribui na formulação de Diretrizes e normas para a
Educação Infantil no Brasil para garantir padrões de qualidade no atendimento em
creches e pré-escolas.
Vale ressaltar que esse documento orienta e estabelece critérios para essas
instituições e foi motivado, inicialmente, pela promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDBEN n. 9.394/96 que considera aspectos
relevantes do regime de colaboração proposto pela referida lei, para que as
regulamentações sejam estabelecidas e cumpridas em nível nacional. Além disso,
assegura a regulamentação nas diversas esferas de incumbência e competência
pertinentes aos respectivos sistemas de ensino, em que se estabelece padrões
básicos que garantam a melhoria de qualidade das instituições de educação infantil.
Os padrões de infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil foram
estabelecidos nos “Parâmetros básicos de Infraestrutura para as instituições de
educação Infantil” (MEC, 2006), composto de 2 volumes. Esse documento foi
elaborado pelo Ministério da Educação em parceria com educadores, arquitetos e
engenheiros que se envolveram na tarefa de “planejar, refletir e construir/reformar os
espaços destinados à educação das crianças de 0 a 6 anos” (MEC, 2006).
Em 2018, o Ministério da Educação atualizou os Parâmetros Nacionais de
Qualidade da Educação Infantil, incorporando os 4 volumes publicados em 2006,
quais sejam: “Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação infantil vol. 1 e 2 e
Parâmetros básicos de infraestrutura para as instituições de educação infantil”. Essa
nova versão traz as informações da primeira publicação, como também a legislação
atualizada.
A estrutura física de uma escola para o atendimento desta etapa requer um
planejamento específico a partir das orientações disponíveis no âmbito legal.
Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei
10.172/2001, que possui diagnóstico, objetivo e metas para todas as etapas e
segmentos da educação, tendo como diretrizes erradicar o analfabetismo,
universalizar o atendimento escolar e melhorar a qualidade da educação. Quanto à
Educação Infantil, o plano direciona três metas pertinentes à infraestrutura:
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[...]
2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infraestrutura para o
funcionamento adequado às instituições de educação infantil (creches e préescolas) públicas e privadas, que respeitando as diversidades regionais,
assegurem o atendimento das características das distintas faixas etárias e
das necessidades do processo educativo quanto a:
a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento
sanitário;
b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças;
c) instalação para o preparo e/ou serviço de alimentação;
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades,
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da educação infantil,
incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo;
e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;
f) adequação às características das crianças especiais.
3. A partir do segundo ano deste plano, somente autorizar construção e
funcionamento de instituições de educação infantil, públicas e privadas, que
atendem aos requisitos de infraestrutura definidos no item anterior.
4. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em cinco anos,
todos estejam conforme aos padrões mínimos de infraestrutura
estabelecidos. (PNE, 2001).

Nota-se o avanço e concretização de uma dessas metas na confecção e
publicação dos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação
Infantil (Brasil, 2006). No que se refere às metas 3 e 4, essas especificam a
construção e funcionamento que deveriam atender a esses padrões mínimos de
infraestrutura, determinando o prazo de 5 anos para adequação a essas normas. A
falta de fiscalização e/ou uma gestão ineficiente impossibilitou o cumprimento
dessas metas, deixando as crianças em condições insalubres em suas instituições
de ensino. Conforme Gonçalves (1999, p.48), são “escassos os programas de
governo que articulam as políticas de educação com a organização dos espaços
físicos escolares”.
O documento corrobora o viés pedagógico do espaço ao orientar que os
ambientes devam estar em consonância com as Diretrizes da Educação Infantil.
Os Parâmetros defendem “que ambientes variados podem favorecer
diferentes tipos de interações e que o professor tem o papel importante como
organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional” (BRASIL, 2006, p.8).
Com isso mostra a função do espaço enquanto estimulador da socialização e a
presença do professor como profissional apto a organizar esse espaço de maneira
mais adequada.
Os estudos de Horn (2004) indicam que o espaço deve ser planejado pelo
professor de modo a avaliar quais atividades essenciais para cada faixa etária,
14

adequando a disposição dos móveis e dos objetos que contribuirão para o
desenvolvimento integral das crianças. O documento em destaque mostra a
importância do ambiente como instrumento pedagógico, não aprofundando quais e
como devem ser estruturadas essas relações entre espaço físico e a proposta
pedagógica da escola, deixando à disposição dos educadores estabelecer essa
ligação.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009)
que propõem fundamentos norteadores das propostas para as instituições de
Educação infantil apoiados em três princípios descritos nos incisos I, II e III, Art. 6º,
“ético, político e estético” respectivamente, o eixo de trabalho pedagógico com as
crianças deve ser as múltiplas formas de diálogo e interação. As práticas devem
promover situações que favoreçam o desenvolvimento, a expressão e a convivência
em um ambiente prazeroso e lúdico.
O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014/2024), aprovado em 2014, propôs
a implantação, até 2016, da avaliação da Educação Infantil. Esta seria realizada a
cada dois anos, com a intenção de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal,
as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade,
entre outros indicadores relevantes. Este mesmo Plano propôs a construção de uma
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017.
A proposta da BNCC para a etapa da Educação Infantil se constitui em 6
(seis) direitos de aprendizagem e desenvolvimento, dois eixos estruturantes para as
práticas pedagógicas (interações e brincadeiras) e uma organização curricular
composta de cinco campos de experiências, que estabelecem objetivos de
aprendizagem, desenvolvimento a serem garantidos a todas as crianças.
Percebemos que para desenvolver essa proposta de trabalho com as crianças
de 0 a 5 anos as instituições de ensino precisam abrir o leque para um espaço físico
acolhedor, motivador, onde as interações que estimulam a afetividade sejam
capazes de gerar vínculos consistentes e a formação desse tipo de vínculo,
encorajando para a autonomia, pois é necessário que as crianças gradualmente
entendam a si própria, sua importância na vida mediante as aprendizagens,
interações e brincadeiras.
De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil (2018) a organização intencional dos ambientes, dos espaços e dos materiais
no contexto da educação infantil também tem um impacto nas aprendizagens e no
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desenvolvimento das crianças.
Como vimos, todos os documentos apontam para a importância do espaço
físico no desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Por isso a necessidade
desse ambiente estar legalmente autorizado para o seu funcionamento.
3. Credenciamento e autorização de funcionamento de instituições de
Educação Infantil
As instituições de Educação Infantil integrantes do Sistema Municipal de
Ensino, devem solicitar o ato de credenciamento e autorização para funcionamento
da etapa de educação infantil no Conselho Municipal de Educação. Quando o
município não possui Sistema de Ensino próprio deve integrar-se ao Sistema
Estadual de Ensino.
As

mantenedoras

que

priorizam

esse objetivo

não

estão

somente

respondendo aos interesses individuais da clientela das escolas, mas também
assegurando o desenvolvimento social e a sobrevivência dos valores democráticos
para o conjunto da população.
A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 209, define:
Art. 209 - o ensino é livre à iniciativa privada, atendida as seguintes
condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Notamos que o artigo 209 impõe o ensino livre à iniciativa privada, desde que
cumpra as condições descritas nos incisos I e II. O inciso I refere-se ao cumprimento
das normas nacionais como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
Diretrizes Curriculares Nacionais, dentre outras. Mas também temos a legislação dos
estados e municípios, cada uma com seu sistema próprio de ensino. Quanto ao
inciso II, diz que as escolas privadas poderão funcionar com sua respectiva
autorização pelo poder público, que funciona da seguinte forma: se for escola
privada de Educação Infantil, será pelo sistema municipal, se for de Ensino
Fundamental e Médio, pelo sistema estadual, e se for instituição de Ensino Superior
pelo sistema federal.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.9.394/96, a propósito, é
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quem define as incumbências da união, dos estados e municípios em relação ao
credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos das instituições de ensino
dos seus sistemas, vejamos:
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
[...]
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
[...]
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu
sistema de ensino. (LDBEN, 9.394/96).

Assim, a legislação brasileira deixa clara a competência do Estado quanto à
regulamentação das instituições de ensino tanto públicas como privadas.
Em

1998,

o

MEC publicou

os

Subsídios

para

Credenciamento

e

Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 1998) objetivando
determinar padrões mínimos para a melhoria da qualidade da Educação Infantil,
orientando o funcionamento dos sistemas de ensino. O documento discute a
importância da organização dos ambientes para o desenvolvimento das crianças.
Este documento apresenta um artigo sobre estrutura física e funcionamento das
instituições de Educação Infantil:
O espaço físico da instituição, o tamanho e arranjo espacial de suas salas
são fatores que favorecem maior ou menor oportunidade para interações,
sendo a organização do espaço um exemplo vivo da proposta pedagógica
concebida pelos professores.
Deve haver presença de espaços físicos variados e estimulantemente
decorados para a execução de diferentes atividades e que contenham
equipamentos e mobiliários adequados. Neles é necessária a observância
de exigências técnicas quanto ao tamanho, ventilação, som e iluminação
dos aposentos. Não devem existir barreiras arquitetônicas para os
deficientes físicos e há necessidades de adaptação dos espaços para
garantir a inclusão de crianças com necessidades especiais nas turmas
regulares. (OLIVEIRA, 1998, p.91).

Observa-se que o documento mostra dois aspectos importantes: o
pedagógico e o arquitetônico/estrutural.
Morgan (1982 apud CAMPOS, 1998, p.45-46) destaca as condições
necessárias

para

um

bom

sistema

de

concessão

de

autorização

para
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funcionamento: “a) cobrir todos os tipos de atendimento; b) contar com apoio
amplo;contar com pessoal treinado em número suficiente”. Além disso, a autora
discorre sobre outros aspectos importantes que devem ser considerados: “condições
do prédio, mobiliário, material; condições de área externa (metragem, equipamentos,
segurança); existência de currículo ou programação pedagógica”.
Como observamos, para que haja a concessão de autorização de instituições
educacionais conforme a autora mencionada, deve ser considerado tanto o aspecto
de recursos humanos, quanto a estrutura física da instituição.
Morgan (1982) reforça que os sistemas de concessão de autorização de
funcionamento devem tomar alguns cuidados para implementação dos padrões
mínimos de qualidade, pois precisa ter o apoio do público e da justiça, por isso
propõe como estratégia:
- enfatizar o interesse público e a proteção das crianças e famílias,
procurando minimizar a defesa de interesses corporativos dos profissionais
e evitando parecer que os estabelecimentos já existentes estão sendo
beneficiados pelo controle do aumento da concorrência;
- fundamentar bem as exigências, utilizando dados de pesquisas se
possível;
- evitar exigências que não possuam uma justificativa clara, exigências
vagas, ridículas ou não razoáveis que possa ser desprezadas pela justiça;
- avaliar os custos envolvidos nas diversas opções;
- contar com uma gama ampla de sanções e não somente com a
possibilidade de fechamento dos estabelecimentos irregulares;
- evitar burocracia excessiva, procurando simplificar ao máximo os
procedimentos;
- treinar bem os responsáveis pela fiscalização;
- reduzir o poder arbitrário dos fiscais;
-tornar público os dados sobre o processo de concessão de autorização
para funcionamento e os problemas detectados;
- incluir conteúdos sobre regulamentação nos cursos de formação de
pessoal e de especialistas;
- rever os critérios periodicamente, de preferência a cada 5 anos.
(MORGAN, 1982, apud CAMPOS 1998, p.46).

Ainda

conforme

a

autora,

muitas

dessas

recomendações

já estão

contempladas em normas para autorização de funcionamento e supervisão
elaborada por órgãos educacionais no Brasil, ainda em vigência.
Assim as resoluções já citadas incluem também a previsão de penalidades
aos que infringem suas determinações, que vão desde advertências até o
fechamento compulsório do estabelecimento; o Conselho Estadual e o Conselho
Municipal de Educação de São Paulo, por exemplo, determinam, além disso, que
nos casos mais graves as denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público
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para o devido processo legal. Essas normas também contêm a exigência de que as
autorizações de funcionamento sejam afixadas nos estabelecimentos, em lugar
visível ao público.
3.1 Critérios e normas para o credenciamento e renovação de autorização da
Educação Infantil em Manaus
Numa perspectiva de se ofertar as condições de atendimento à Educação
Infantil, garantindo, assim, a qualidade de ensino nesta etapa educacional o
Conselho Municipal de Educação de Manaus, no uso de suas atribuições legais
conferidas mediante a Lei n. 377/96, alteradas pelas Leis n. 528, de 07/04/2000 e n.
1.107, de 30/03/2007, estabelece:
Critérios e normas para a organização, credenciamento de instituições
educacionais, autorização de funcionamento e renovação de autorização da
educação Infantil e suas fases do sistema Municipal de ensino de Manaus e
dá outras providências. (RESOLUÇÃO, N. 027/CME/2018)

Como se pode ver a referida Resolução fixa critérios e normas a serem
seguidas para que instituições educacionais ofereçam serviços e atendimentos em
ambientes credenciados e autorizados pelo Conselho Municipal de Educação. Mas
para que isso ocorra, primeiramente é necessário que o mantenedor siga o prescrito
pela legislação, que estabelece:
Art. 10 - o estabelecimento de ensino da rede pública municipal é
considerado credenciado a partir da publicação do respectivo ato de criação
no Diário Oficial do Município.
Art. 11 - As instituições de educação Infantil privadas deverão instruir, por
meio de seus representantes legais, a solicitação de credenciamento ao
Conselho Municipal de educação de Manaus em até 120 (cento e vinte) dias
antes da data prevista para o início das atividades escolares, com os
seguintes documentos:
I - requerimento contendo a identificação da instituição mantenedora com
nome do estabelecimento e endereço;
II - comprovante da existência legal da instituição mantenedora, mediante
Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas,
Requerimento de Firma Individual ou Estatuto Social registrado no Cartório
competente;
III - Cadastro Nacional da Pessoa Física (CNPJ);
IV - escritura de propriedade do imóvel ou contrato de locação, com prazo
de vigência de, no mínimo, 2 (dois) anos;
V - planta baixa do imóvel aprovada pelo órgão competente - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA/AM) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM), com
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respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Certidão de
Habitabilidade ou “Habite-se” emitida pelo órgão competente;
VI - Alvará de funcionamento ou alvará de funcionamento provisório emitido
pelo órgão competente;
VII - licença sanitária emitida pelo órgão competente;
auto de vistoria pelo corpo de bombeiro (AVCB). § 1º “habite-se”,
tecnicamente chamado auto de conclusão de obra, consiste em uma
certidão expedida pela Prefeitura atestando que o imóvel esta pronto para
ser habitado e foi construído ou reformado conforme as exigências legais
estabelecidas pelo município.
[...]
§2º Dispensam-se os documentos dispostos nos incisos VII e VIII quando o
interessado apresentar o alvará de funcionamento, de acordo com o §1º do
art. 6º da Lei Federal n. 11.598/2007 e o Decreto Municipal n. 3.200/2015.
(RESOLUÇÃO N.027/CME/2018).

Os documentos solicitados na Resolução n.027/CME/2018 são expedidos por
outros órgãos públicos, sejam municipais ou estaduais, como é o caso do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), expedido pelo Corpo de Bombeiros - órgão
da estrutura estadual. Também observamos no parágrafo 2°, art. 11, que tanto o
AVCB quanto a Licença Sanitária são dispensados, quando a escola apresentar o
Alvará de Funcionamento, de acordo com a Lei Federal n.11.598/2007. Segundo
essa lei, o Alvará é expedido quando a instituição apresenta no órgão responsável
os referidos documentos.
Para a Autorização de Funcionamento de Curso das redes pública e privada
de ensino é necessária a apresentação, para os autos do processo, dos seguintes
documentos:
Art. 12 [...]
I - relação das turmas de educação Infantil e suas fases;
II - quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, especificando
funções e comprovando a habilitação dos profissionais;
III - projeto político pedagógico;
IV - proposta curricular devidamente adequada à Base Nacional Comum
Curricular e às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil;
V - calendário escolar;
VI - regimento escolar;
VII - indicação do secretário escolar com formação mínima em nível médio
para a rede privada;
VIII - indicação do diretor responsável pela área de ensino (rede privada),
comprovando ter:
graduação em pedagogia com habilitação em administração ou gestão
escolar;
graduação na área de educação com pós-graduação em gestão escolar.
Parágrafo único. As escolas da rede pública deverão indicar o diretor
escolar de acordo com o Regimento Geral das unidades de Ensino da Rede
Pública Municipal. (RESOLUÇÃO N. 027/CME/2018).

No caso da autorização de curso da Educação Infantil, os documentos são
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concernentes à parte pedagógica, seguindo o que prescreve a LDB n. 9394/96.
Quando se tratar da Renovação de Autorização de Funcionamento de curso
as instituições do Sistema Municipal de Ensino de Manaus deverão dar entrada nos
documentos no citado Conselho, em até 90 (noventa) dias antes de expirar o prazo
concedido para a autorização de funcionamento com os seguintes documentos:
Art. 13 [...]
I- requerimento de renovação de autorização;
II - resolução de credenciamento e de autorização de funcionamento do
curso;
III - relação das turmas de Educação Infantil e suas fases;
IV - quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, especificando
funções e comprovando a habilitação dos profissionais;
V - projeto político pedagógico atualizado;
VI - regimento escolar atualizado;
VII - proposta curricular atualizada;
VIII - calendário escolar;
IX - alvará de funcionamento atualizado, se instituição privada;
X - licença sanitária pelo órgão competente, se instituição privada;
XI - auto de vistoria pelo Corpo de Bombeiros (AVCB), se instituição
privada.
Parágrafo único. Dispensam-se, em se tratando de unidade de ensino
privada, os documentos dispostos nos incisos X e XI quando o interessado
apresentar o alvará de funcionamento atualizado, de acordo com §1º do art.
6º da Lei Federal n. 11.598/2007 e o Decreto Municipal n. 3.200/2015.
(RESOLUÇÃO, N. 027/CME/2018).

Vemos que os documentos solicitados na renovação de autorização tratam-se
mais de documentos pedagógicos que daqueles do credenciamento, pois a estrutura
física já foi credenciada, nesse caso somente a atualização do alvará, licença
sanitária e AVCB, dispensando-se os dois primeiros caso a instituição apresente o
Alvará atualizado.
Além

das

documentações

a

serem

apresentadas

conforme

citado

anteriormente, as instituições de Educação Infantil deverão seguir as orientações do
art. 23 da Resolução 27/CME/2018 no que diz respeito à estrutura física, para
concretizar seu credenciamento:
Art. 23 - As dependências do imóvel deverão apresentar condições
adequadas à localização, ao acesso, à segurança, à salubridade, ao
saneamento, à conservação, à higiene, à sonorização, à aeração e a
iluminação natural e artificial, a insolação, bem como possibilitar
acessibilidade para a locomoção de pessoas com deficiência.
§1º Não se admitirão dependências de instituições de Educação Infantil
comuns a domicílios ou estabelecimentos comerciais de qualquer natureza.
§2º A instituição educacional que oferecer, no mesmo espaço, outras etapas
da Educação Básica concomitante a educação infantil deverá ter espaços
para uso exclusivo das crianças desta etapa e outros que compartilhem com
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as demais. (RESOLUÇÃO N.27/CME/2018).

Percebemos que a legislação do Conselho Municipal de Educação de Manaus
prima pelas condições adequadas para o funcionamento da Educação Infantil,
conforme orienta a legislação nacional e os estudiosos do assunto como vimos ao
longo do texto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente estamos passando por um período de mudanças, transformações
e reflexão em relação às políticas públicas relacionadas à educação, principalmente
na etapa da Educação Infantil, assunto esse primado por parte dos governantes em
âmbito federal, estadual e municipal. Os documentos produzidos nessas esferas de
governo, quais sejam: atos normativos, diretrizes, referenciais, parâmetros e
orientações são elaborados com a participação do Ministério da Educação (MEC),
Conselhos

de

Educação,

Fóruns,

Secretarias

de

Educação,

estudiosos,

pesquisadores, profissionais da área educacional e Sociedade Civil.
Diante deste contexto, vale ressaltar que esses documentos são instrumentos
em que as instituições de ensino de educação infantil encontram fundamentos na
elaboração de suas propostas curriculares e organização do espaço físico, para o
bom atendimento e desenvolvimento das crianças.
Os documentos como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação
Infantil são relevantes para a construção e adequação das escolas para o
atendimento dessa faixa etária.
Como se pode observar, a documentação oficial apresentada no texto é o
alicerce para se concretizar o Credenciamento, Autorização e Renovação de
Autorização da Educação Infantil perante o órgão normativo do sistema, como
demonstrado na Resolução n. 027/CME/2018, que estabelece critérios e normas
para a organização do credenciamento de instituições educacionais e sua
autorização de curso. Uma escola regularizada assegura padrões mínimos de
qualidade para oferecer serviços seguros ao público-alvo da Educação Infantil.
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“Penso, logo existo”
René Descartes

RESUMO
O artigo discorre sobre a importância da existência do Ato de Criação das
instituições de ensino, para que possam buscar sua regularização. Os órgãos
normativos dos sistemas de ensino são os responsáveis pela regularização dessas
instituições em todas as esferas, seja federal, estadual ou municipal, portanto, são
eles que exaram as normas para o ensino no âmbito de sua competência. Cabe à
instituição de ensino, seja pública ou privada, buscar os meios necessários para
adquirir seu ato legal de criação. O texto faz um percurso histórico sobre a educação
e as escolas desde o Brasil Colônia, traz esclarecimentos sobre o sistema de ensino
e seu órgão normatizador, além de descrever sobre o ato de criação das escolas
públicas e privadas. Não se trata de um processo meramente burocrático, mas de
cuidado para que a educação seja oferecida em instituições legalmente constituídas
e autorizadas.
Palavras-chave: Ato de Criação. Instituições de Ensino. Ato Regulatório. Sistema de
Ensino.

INTRODUÇÃO
Tomamos emprestada a máxima de René Descartes “penso, logo existo” para
discutir, neste artigo, sobre a importância da existência legal de uma instituição
mantenedora para requerer a sua regularização, e aqui especificamente tratando
sobre a instituição de ensino. Consideramos essa última como o espaço privilegiado
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para ocorrer a educação formal.
Os órgãos normativos dos sistemas de ensino são os responsáveis pela
regularização das instituições de ensino em todas as esferas, seja federal, estadual
ou municipal, portanto, são eles que exaram as normas para o ensino no âmbito de
sua competência. São as deliberações desses órgãos, que determinam os
documentos necessários para que as escolas sejam credenciadas em sua estrutura
física e sejam autorizadas no funcionamento dos seus cursos.
O Conselho Municipal de Educação de Manaus, órgão normativo, consultivo e
deliberativo do Sistema Municipal de Ensino de Manaus, foi criado pela Lei n. 377,
de 18 de dezembro de 1996, e possui duas resoluções que estabelecem critérios e
normas para a regularização das instituições de ensino. Tratam-se das Resoluções
n. 027/CME/2018 sobre Educação Infantil, e n. 013/CME/2019 sobre Ensino
Fundamental da rede pública municipal.
Dentre os documentos necessários para o credenciamento de uma instituição
de ensino, conforme as duas normas citadas anteriormente, estão o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em se tratando de empresa privada, e o
comprovante do Ato de Criação para a escola pública, que poderá ser uma Lei ou
Decreto do Poder Executivo.
Portanto, é imprescindível a existência da instituição mantenedora para que a
escola se regularize. Nesse sentido, o texto discorre sobre a importância da
instituição de ensino existir juridicamente para buscar sua regularização junto ao
órgão competente. Nosso objetivo é proporcionar informações sobre os mecanismos
para obtenção do ato que faz nascer a instituição de ensino, seja pública ou privada.
1. Um pouco de história da educação e do início das escolas no Brasil
A educação escolar no Brasil teve início com a chegada dos padres jesuítas,
em 1549, que foram enviados por Dom João III, rei de Portugal, com o objetivo de
catequizar os índios à fé católica. Com esse intuito, eles “criaram escolas, instituíram
colégios e seminários, que foram espalhando-se pelas diversas regiões do território”
(SAVIANI, 2011, p.26). Segundo esse autor, a ocidentalização do Brasil ocorreu
envolvendo um processo de articulação dos seguintes aspectos: a colonização, a
educação e a catequese.
Demerval Saviani (idem, p.29) ressalta, que não se tratou de um processo
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harmônico, mas articulado dialeticamente: a colonização como posse e exploração
da terra; a educação como aculturação, inculcando os valores, as técnicas e práticas
dos colonizadores, e a catequese como a conversão dos colonizados à religião dos
colonizadores.
Os jesuítas permaneceram no Brasil por dois séculos, até 1759, quando foram
expulsos desta colônia e de outras possessões lusitanas, bem como do reino de
Portugal, pelo então primeiro-ministro Marquês de Pombal. O fechamento dos
colégios dos jesuítas foi determinado pelo Alvará de 28 de junho de 1759, dando-se
início às aulas régias em substituição à RatioStudiorun (método fundado pelos
jesuítas), conhecido na modernidade como Pedagogia Tradicional (SAVIANI, 2011).
Conforme Tereza Cardoso (2003), a escola pública brasileira foi concebida
em Portugal, justamente no período das reformas realizadas por Pombal, no reinado
de D. José I (1750-1777). Com a expulsão da Companhia de Jesus, a educação
escolar tornou-se leiga, sendo obrigação do Estado e gratuita a toda população, com
professores pagos e com o estabelecimento de diretrizes. O ensino da religião
católica continuou obrigatório nas escolas.
As aulas régias eram subdivididas em dois níveis: “Estudos Menores” e
“Estudos Maiores”. Os “Estudos Menores” correspondiam aos ensinos primário e
secundário, sem haver distinção, e os “Estudos Maiores” eram os oferecidos pelas
universidades. Segundo Tereza Cardoso (2003), foi somente após a Independência
do Brasil que os Estudos Menores aparecem separados oficialmente.
A referida autora esclarece que a escola se referia a uma unidade de ensino
com um professor. O termo “escola” era usado com o sentido de “cadeira”, conforme
explica: “uma aula régia de gramática latina ou uma aula de primeiras letras,
correspondia, cada uma, a uma cadeira específica, o que representava uma unidade
escolar, uma escola” (CARDOSO, 2003, p. 201). As aulas eram ministradas de
forma independente, sem articulação entre elas, e o estudante podia optar por
qualquer uma delas.
Não havia prédio próprio para as aulas, pois elas eram ministradas na casa do
professor; portanto, para haver escola não precisava construir um espaço físico.
Segundo Teresa Cardoso (2003) a construção de escolas somente veio ocorrer na
segunda metade do século XIX, localizando-se nas freguesias mais populosas do
Rio de Janeiro.
As aulas régias não impediram o funcionamento dos colégios e seminários
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ligados às ordens religiosas. Conforme Saviani (2011), alguns deles foram criados
seguindo as reformas pombalinas e seus professores eram admitidos por concurso
público.
A escola particular tinha seu espaço, mas não era concorrente da escola
pública, dado que havia um incentivo por parte do Estado para a sua implantação.
Isso ocorreu tanto no período em que o Brasil fazia parte da América Portuguesa,
quanto no período imperial (Cardoso, 2003). A autora ressalta que o Decreto de
Dom João VI, publicado em 30 de junho de 1821, trouxe as ideias liberais em
decorrência da Revolução do Porto, dando permissão “a qualquer cidadão o acesso
ao ensino e a abertura de escola de primeiras letras, independente de exame e
licença” (CARDOSO, 2003, p.204).
Observamos que qualquer cidadão poderia estudar e abrir uma escola;
entretanto, vale ressaltar que, no período supramencionado, era considerado
cidadão aquele que tinha propriedade. Portanto, nem todos eram cidadãos, pois
grande parte da população era formada por escravos e homens livres pobres, ou
seja, não tinham propriedade e nem acesso à escola (CARDOSO, 2003).
Outro aspecto, que merece destaque no decreto joanino de 1821, diz respeito
da não necessidade de licença para abertura de escola, isentando o Estado de
fiscalização.
Após a Independência do Brasil, em 1822, D. Pedro I convocou uma
Assembleia Nacional Constituinte para elaboração de uma Constituição, declarando
em seu discurso de instalação a necessidade de uma “legislação especial sobre
instrução pública” (SAVIANI, 2011).
Segundo o autor supracitado, algumas propostas sobre o ensino foram
apresentadas, mas não chegaram a ser aprovadas. A Assembleia Constituinte e
Legislativa foi dissolvida por D. Pedro I e, em 25 de março de 1824, ele outorgou a
primeira Constituição do Brasil. Constava nesta última, apenas no inciso XXXII, art.
179: “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”.
Em 15 de outubro de 1827, foi aprovada pelo Parlamento Brasileiro, uma Lei
que determinava a criação das ‘Escolas de Primeiras Letras em todas as cidades,
vilas e lugares mais populosos’ (SAVIANI, 2011, p. 126). A referida legislação trazia
a obrigatoriedade do ‘ensino mútuo’ e o conteúdo do ensino.
Com a aprovação do Ato Adicional de 1834, o governo central deixou de
cuidar das escolas primárias e secundárias, transferindo essa função aos governos
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das províncias.
Em 17 de fevereiro de 1854, foi baixado um decreto, pelo então ministro do
Império, Luiz Pereira de Couto Ferraz, que aprovou o ‘Regulamento para a reforma
do ensino primário e secundário do Município da Corte’. Esse documento continha
um capítulo que ‘tratava da inspeção dos estabelecimentos públicos e particulares
de Instrução primária e secundária’, da ‘Instrução pública secundária’, do ‘ensino
particular primário e secundário’ e ‘das faltas dos professores e diretores dos
estabelecimentos’ (SAVIANI, 2011, p.130).
É importante notar que o documento enfatiza tanto a inspeção das escolas
públicas quanto das privadas, o que não ocorria anteriormente. Ademais, traz um
controle maior em relação à frequência dos professores e diretores.
Embora o Regulamento baixasse normas para o município da Corte, o
documento trazia um dispositivo sobre a instrução pública provincial (SAVIANI,
2011). O autor destaca que o documento dispunha também sobre a obrigatoriedade
do ensino em seu artigo 64, determinando multa aos pais ou responsáveis que não
garantisse o ensino elementar às crianças acima de 7 anos.
Conforme o relato de Cardoso (2003, p. 208), em 1847 foi nomeada uma
comissão de cidadãos ‘distintos’, com a incumbência de visitar as escolas públicas e
privadas. A autora enfatiza o retorno à prática colonial em relação à fiscalização da
escola, por outras instâncias de poder, além daquelas nomeadas pela Câmara
Municipal especificamente para esse fim.
Segundo Saviani (2011, p.140,) o movimento pela desoficialização do ensino
foi crescendo ao longo do século XIX, juntamente com a “abertura de escolas por
meio de entidades particulares de benemerência que se propunham a oferecer
ensino gratuito”. Figura nesse cenário Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas
que, além de criar os próprios colégios, distribuía por todo o País livros que ele
escrevia ou traduzia e materiais didáticos, que ele inventava ou criava (idem, p.141).
Nesse período, podemos observar um crescimento das escolas privadas, que
lutavam pela liberdade de ensino porque acreditavam que, com essa conquista,
poderiam expandir-se ainda mais. Abílio César Borges alegava a ineficiência do
poder público na fiscalização das escolas privadas e não era favorável à intromissão
do Estado naquilo que, segundo ele, era dever somente das famílias.
Com a Proclamação da República, em 1889, e a Constituição de 1891, foi
instituído o sistema federativo de governo, consagrando a descentralização do
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ensino e a dualidade de sistemas como observa Cardoso (2003). A Constituição
prescrevia nos itens 3 e 4, artigo 35, que competia à União “criar instituições de
ensino superior e secundário nos Estados” e “prover a instrução secundária no
Distrito Federal”, cabendo aos estados a instrução primária.
Segundo Saviani (2011), com a implantação do regime republicano houve a
separação entre Igreja e Estado, tendo como consequência a exclusão do ensino
religioso das escolas públicas. Esse fato não foi aceito pela Igreja, que se mobilizou
para reverter a situação. Saviani ressalta que a Igreja, além de pressionar pela volta
do ensino religioso, divulgava suas ideias pedagógicas por meio da publicação de
livros didáticos e pela formação de professores, pois possuía Escolas Normais.
A partir de 1920, a resistência da Igreja se tornou mais efetiva. Em 1922, foi
fundada a Confederação Católica, transformando-se depois na Ação Católica
Brasileira. E sendo a educação uma área estratégica para os católicos, em 1928
foram criadas, em várias unidades da federação, Associações de Professores
Católicos (APCs), sendo incorporadas posteriormente pela Confederação Católica
Brasileira (SAVIANI, 2011, p. 181).
Com toda essa força, os católicos passaram a ser a principal resistência com
relação ao avanço das ideias novas no Brasil, disputando com os renovadores a
hegemonia da educação a partir da década de 1930.
Em 1930, no início do governo provisório, liderado por Getúlio Vargas, foi
criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, sendo indicado Francisco
Campos, do movimento Escola Nova, para assumir o cargo de Ministro desta pasta
federal. Dentre as reformas realizadas pelo então ministro, esteve o Decreto n.
19.850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação, e o
Decreto n. 19.941, de 30 de abril de 1931, que restabeleceu o ensino religioso nas
escolas públicas (SAVIANI, 2011).
Conforme Saviani (2011, p. 271), “entre 1932 e 1947, as ideias pedagógicas
no Brasil foram marcadas por um equilíbrio entre a pedagogia tradicional,
representada dominantemente pelos católicos, e a pedagogia nova”. Um “equilíbrio
tenso”, como denomina o autor, pois, em algumas circunstâncias havia troca de
acusações entre eles.
Na Constituição de 1946, apareceu, pela primeira vez, como competência da
União “legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional” (alínea d, inciso XV,
artigo 50.). Nesse sentido, foi constituída uma comissão, pelo ministro da Educação
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e Saúde, Clemente Mariani, para elaborar um anteprojeto de LDB. Foram
convocados os principais educadores do País; dentre eles, Lourenço Filho, que
presidiu a comissão (SAVIANI, 2011, p.281).
Conforme Saviani (idem), durante as discussões do projeto de Lei, houve
muito conflito entre os defensores da escola pública e os da escola privada. Dentre
os primeiros, estava um grupo de intelectuais e, do outro lado, os donos de escolas
apoiados pela Igreja.
A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi promulgada em
20 de dezembro de 1961, ou seja, a Lei n. 4.024, que passou a vigorar a partir de
1962.
Importante destacar alguns dispositivos da nova LDB (Lei n. 4.024/1961): a
obrigatoriedade da educação pelo poder público, mas com liberdade à iniciativa
particular para ministrar o ensino em todos os graus (inciso I, art. 3o.); o direito de
representação das escolas públicas e privadas no Conselho Estadual de Educação,
desde que legalmente autorizadas (art. 50); a constituição do Conselho Federal de
Educação, com 26 membros nomeados pelo Presidente da República (art. 80.); a
organização dos Conselhos Estaduais de Educação por leis estaduais (art. 10); a
competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizarem o funcionamento
dos estabelecimentos de ensino primário e ensino médio não pertencentes à União,
assim como reconhecê-los e inspecioná-los (art. 16).
Destacamos o papel dos Conselhos Estaduais de Educação, na nova LDB
(Lei n. 4.024/61), atribuindo-lhes a competência para autorização e reconhecimento
dos cursos, como também sua fiscalização. A partir daí, as escolas passaram a ter
um órgão do Estado para o acompanhamento do ensino tanto público, quanto
privado.
Na Constituição de 1988, o ensino permanece como direito de todos e dever
do Estado (art. 205), mas não inibe a livre iniciativa privada com autorização e
avaliação de qualidade pelo poder público (art. 209). E, pela primeira vez em texto
Constitucional, apareceu a organização dos sistemas de ensino pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios em regime de colaboração (art.211).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n. 9394/1996)
segue o texto da Constituição de 1988 em relação ao ensino pela iniciativa privada,
mas acrescenta, além do cumprimento das normas gerais da educação nacional, o
cumprimento às normas do respectivo sistema de ensino (inciso I, art. 70),
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prescrevendo a necessidade de órgão normativo por parte do sistema de ensino.
Após essa breve incursão pela história da educação brasileira para
rememorar como chegamos até aqui, discorreremos de forma resumida sobre o
sistema de ensino e seu respectivo órgão normativo.
2. O Sistema de Ensino e o seu órgão normativo
De acordo com Saviani (2014, p.11), a educação é encontrada em todas as
sociedades. Ela aparece de forma difusa e indiferenciada em todos os setores da
sociedade: as pessoas se comunicam, tendo em vista objetivos que não o de educar
e, no entanto, educam e se educam. Trata-se, neste caso, de educação
assistemática que ocorre ao nível da consciência espontânea.
Quando a ação de educar passa a ser objeto explícito da atenção,
desenvolve-se, aí, a educação sistematizada. Portanto, o homem é capaz de educar
de modo sistematizado, quando toma consciência da educação e da situação
(estrutura) educacional; capta seus problemas; reflete sobre eles; formula-os em
termos de objetivos realizáveis; organiza meios para alcançar os objetivos; instaura
um processo concreto para realizá-los; mantém ininterrupto o movimento dialético
ação-reflexão-ação, como aponta o autor:
O ato de sistematizar, uma vez que pressupõe a consciência refletida, é um
ato intencional. Isto significa que, ao realizá-lo, o homem mantém em sua
consciência um objetivo que lhe dá sentido; em outros termos, trata-se de
um ato que concretiza um projeto prévio. Esse caráter intencional não basta,
entretanto, para definir a sistematização. Esta implica também uma
multiplicidade de elementos que precisam ser ordenados, unificados
conforme se depreende da origem grega da palavra “sistema”: reunir,
ordenar, coligir. Sistematizar é, pois, dar, intencionalmente, unidade à
multiplicidade. E o resultado obtido, eis o que se chama “sistema”.
(SAVIANI, 2014, p. 2-3).

Assim, é possível afirmar que sistema é a unidade de vários elementos
propositalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e eficiente, visto
que, se o sistema surge a partir de uma tomada de consciência da complexidade de
uma situação dada, ele surge, então, como forma de superação dos problemas que
o engendraram. Se o sistema não contribuir para essa superação, será ineficaz,
incoerente do ponto de vista externo e, nesse caso, não chegará à sua plena
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realização como um sistema. De maneira que, não pode haver sistema educacional
sem educação sistematizada, embora esta seja possível sem aquele. O sistema
requer trabalho coletivo, devendo ser um sistema aberto e flexível, de modo a
atender as especificidades de cada realidade em cada momento. Sistema, portanto,
é o resultado intencional de uma ação intencional de grupo, o que leva à
necessidade da teoria educacional, condição necessária para a existência do
sistema (SAVIANI, 2014).
Nesse breve relato em que trazemos uma reflexão sobre a definição de
sistema, destacamos o Sistema Municipal de Ensino (SME), que é formalizado,
tendo em vista a orientação estrutural político-administrativa posta pela Constituição
Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n.
9.394/1996).
Nesses documentos, está clara a descentralização de competências na
estrutura federativa do Estado Brasileiro. Desse modo, reconheceu-se a autonomia
dos Municípios brasileiros para organizarem, conforme as necessidades locais, os
seus respectivos sistemas de ensino e, consequentemente, instituírem o órgão
normativo e fiscalizador de sua competência, ou seja, o Conselho Municipal de
Educação. Decorre daí que o Sistema Municipal de Ensino e o Conselho Municipal
de Educação devem ser instituídos por legislação própria, consagrando a autonomia
na área da educação, que a legislação federal concedeu aos Municípios brasileiros..
O artigo 18 e seus incisos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN n.9.394/1996) elencam as instituições que compõem os sistemas
municipais de ensino. Vejamos:
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil
mantidas pelo Poder Público municipal;
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa
privada;
III - os órgãos municipais de educação. (LDBEN n.9.394/1996).

Como podemos observar, tanto a rede pública municipal, mantida e
administrada pela Secretaria Municipal de Educação, quanto a rede privada mantida
e administrada por suas instituições mantenedoras, pertencem ao Sistema Municipal
de Ensino.
Essas instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino devem seguir
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a legislação nacional e as normas estabelecidas por seu sistema de ensino, que têm
como órgão normativo o Conselho Municipal de Educação (CME). É o CME que
deve exarar os pareceres, resoluções e diretrizes para o seu sistema, devendo as
demais instituições cumprirem o estabelecido.
Nesse sentido, os Conselhos Municipais de Educação têm suas normas
específicas para tratar sobre a regularização das instituições de ensino pertencentes
ao seu sistema. Assim, os documentos necessários para a regularização das
escolas estão discriminados nos atos normativos expedidos por esses órgãos. Um
desses documentos diz respeito ao ato que trata da existência da escola, pois, sem
ele não há como solicitar o credenciamento da instituição escolar. A seguir
abordaremos esse assunto.
3. Ato regulatório das instituições de ensino públicas e privadas
É imprescindível destacar a importância dos atos regulatórios das instituições
de ensino que integram o sistema de ensino brasileiro, visto que o ato legal
estabelece a regularidade institucional, baseada nos princípios da legalidade, da
transparência e da eficiência do ensino.
Na estrutura educacional brasileira, deve haver um Conselho de Educação,
com funções normativas e de supervisão em atividade permanente, criado por lei.
Nesse sentido, o órgão normativo do sistema de ensino, ou seja, o Conselho de
Educação é o responsável pela emissão de ato regulatório das instituições de ensino
público e privado, bem como o acompanhamento e a fiscalização. A LDBEN n.
9.394/1996 prescreve aos sistemas de ensino, estadual e municipal a prerrogativa
de baixar normas complementares para o seu sistema.
Dentre os documentos necessários para a existência de uma instituição de
ensino estão o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em se
tratando de empresa privada e, para a escola pública, o Ato de Criação, publicado
em Diário Oficial, emitido pelo Poder Executivo.
Portanto, o Conselho de Educação, como órgão normativo do sistema de
ensino, possui competências conferidas pela legislação em âmbito nacional,
estadual e municipal. Em conformidade com o que estabelece a LDBEN n.
9.394/1996, os sistemas de ensino (União, Estados e Municípios) possuem a
prerrogativa, dentro da sua área de atuação, de regularizar as instituições de ensino
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que integram seu respectivo sistema, vejamos:
Art. 9º. A União incumbir-se-á de:
[...]
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
[...]
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
[...]
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu
sistema de ensino. (LDBEN n. 9.394/1996).

Os atos regulatórios são definidos por cada sistema de ensino, estabelecidos
em normas, mediante resoluções ou deliberações emitidos pelo órgão normativo.
Dentre

os

atos

legais

emitidos

às

instituições

de

ensino,

destacam-se:

credenciamento de instituição de ensino; autorização para funcionamento de cursos;
renovação de autorização para funcionamento de cursos; reconhecimento de cursos;
renovação de reconhecimento de cursos; alterações de endereço e entidade
mantenedora; cessação de atividades e da própria instituição, etc.
Vale ressaltar que os atos de autorização e renovação de cursos possuem
prazos para a concessão de funcionamento, sendo necessário sua constante
renovação junto ao órgão normativo, conforme disposto em cada legislação do
sistema de ensino.
3.1 Ato de criação das escolas públicas: o caminho percorrido pela Secretaria
Municipal de Educação de Manaus (SEMED/Manaus)
Entre as ações que refletem a autonomia que é consagrada aos municípios
brasileiros, destaca-se o ato de criação das escolas municipais sob sua jurisdição.
Meirelles e Burle Filho (2016) nos trazem uma definição sobre ato administrativo:
Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigações aos administrados ou a si própria. (MEIRELLES e BURLE
FILHO, 2016, p.180)
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Para José Cretella Júnior (1977), os atos da administração pública podem ser
atos políticos ou de governo, atos privados, atos materiais e atos administrativos. Os
atos políticos ocorrem nos casos de haver o exercício de alguma função política,
podendo exercer os membros do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Os atos
privados são aqueles atos praticados pela administração pública regida pelo direito
privado, ou seja, os atos em que a administração atua sem as prerrogativas próprias
do direito público. Os atos materiais, comumente denominados de atos
administrativos, são aqueles nos quais não manifestam a vontade do Estado, são os
atos de mera execução de alguma atividade.
A partir dos conceitos apresentados, discorremos sobre o ato legal do Poder
Executivo, que regulariza a existência de uma unidade escolar da Rede Pública
Municipal de Manaus.
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED/Manaus) definiu a
regulamentação do Ato de Criação de suas escolas municipais no seu Regimento
Interno, regulamentado pelo Decreto n. 2.682/2013.
O caminho percorrido para chegar ao Ato de Criação inicia com o
levantamento da necessidade de construção da unidade escolar, a elaboração do
projeto arquitetônico, seguido da fiscalização pelo setor de engenharia, conforme
prevê o regimento:
Art. 53 Às Divisões Distritais compete:
I - coordenar o levantamento das necessidades de construção de novas
unidades escolares em suas áreas de circunscrição, de reforma ou
ampliação de suas respectivas unidades escolares;
Art. 35 À Gerência de Projetos de Engenharia compete:
I - elaborar projetos arquitetônicos para construção e ampliação de unidades
escolares e administrativas da Secretaria, obedecendo aos cálculos de
estrutura, das instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias, das instalações
elétricas, telefônicas e de informática;
Art. 33 À Divisão de Engenharia compete:
[...]
III - fiscalizar e acompanhar todas as etapas das obras escolares,
observando o cumprimento de especificações técnicas e os cronogramas.
(REGIMENTO INTERNO/SEMED, 2013)

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) definiu que, após esses
trâmites de construção, o processo para o Ato de Criação das escolas deve
acontecer da seguinte maneira:
1) a Divisão Distrital Zonal (DDZ) formaliza processo para denominação da
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unidade de ensino, encaminhando para o Departamento Geral dos
Distritos (DEGD), devendo ser instruído com sugestão de patrono (com
cópia da certidão de óbito; autorização para uso do nome emitida por
membro da família);
2) o DEGD encaminha o processo ao Departamento de Planejamento
(DEPLAN) para se manifestar quanto às despesas orçamentárias da nova
unidade de ensino (investimento necessário com material, pessoal, etc);
segue o documento para a Divisão de Informação e Estatística (DIE) com
a finalidade de validar o endereço da unidade de ensino, bem como
número de salas de aula, informações que classificam o nível da escola,
diretamente ligado a pagamento do gestor escolar e secretário,
encaminhando o processo para o Departamento de Gestão Educacional
(DEGE);
3) o DEGE encaminha o processo à Gerência de Documentação e Auditoria
Escolar (GDAE) para elaboração da minuta de Lei que deverá ser
encaminhada para a Casa Civil, retornando ao DEGE para seguir
tramitação. O DEGE retorna o processo ao DEGD, que encaminha à
Chefia de Gabinete para envio à Casa Civil; esta última emite documento
com concordância do Prefeito e encaminha para a Câmara de Vereadores
para votação e criação da Lei.
Como podemos observar, para que uma escola tenha seu ato de criação,
muitos aspectos devem ser considerados. Os aqui citados enfocam a questão
administrativa, que impacta na parte pedagógica. Toda essa burocracia deve ser
considerada como cuidado e zelo, dentro de um sistema que funciona
organicamente, com a finalidade de prover a estrutura física, administrativa e
pedagógica adequada para os estudantes.
3.2 Ato de Criação das escolas privadas
Segundo o que prescreve os incisos I e II, artigo 209, da Constituição Federal
de 1988 (CF/88), o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições de
cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de
qualidade pelo poder público. Na mesma esteira, o artigo 7º e seus incisos da Lei de
37

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), em harmonia com o artigo 209 da
CF/88, assim estabelecem:
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo
sistema de ensino;
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder
Público;
III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da
Constituição Federal. (LDBEN n. 9.394/96).

Ainda no artigo 3º da LDBEN n.9.394/96, são estabelecidos os princípios
onde estão pautados o ensino, dentre eles a coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino (inciso V). Portanto, é o princípio que autoriza pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado a estabelecerem instituições de ensino em qualquer parte
da federação, desde que atendidas as regras gerais, estabelecidas em lei. Neste
sentido, as instituições de ensino da rede privada, diferentemente da rede pública,
não fazem parte dos serviços públicos; no entanto, tornam-se parte integrante do
sistema de ensino brasileiro, uma vez concedida a autorização de funcionamento
pelo poder público.
As instituições privadas são “estabelecimentos de ensino pertencentes a
entidades do setor privado ou cooperativo nos quais tanto a propriedade como a
gestão são de responsabilidade de entidades não estatais” (COTOVIO, 2004, p. 22).
A rede privada de ensino caracteriza-se por compor instituições educacionais
mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Em
conformidade com os incisos II e III, artigo 19 da LDBEN n.9.394/96, são definidas
as categorias administrativas das instituições privadas:
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas
seguintes categorias administrativas:
[...]
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado.
III - comunitárias, na forma da lei.
§ 1º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput
deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação
confessional e a ideologia específicas.
§ 2º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput
deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei.
(LDBEN n. 9.394/96).
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Nesse aspecto, as instituições privadas se enquadram em “particulares em
sentido estrito”, comunitárias, confessionais e filantrópicas. O inciso III, artigo 7º, da
LDBEN n.9.394/1996 orienta para a “capacidade de autofinanciamento” para a
iniciativa privada, assegurando o princípio da “gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais”.
As instituições comunitárias incluem em sua entidade mantenedora
representantes da comunidade; as confessionais atendem a uma determinada
orientação confessional e ideológica; e as filantrópicas prestam serviços à
população, em caráter complementar às atividades do poder público.
Quanto à criação das empresas privadas de natureza educacional, estas
devem atender aos requisitos e critérios estabelecidos pelos órgãos públicos
responsáveis pela emissão de documento de constituição da firma, conforme a
categoria administrativa da entidade mantenedora.
Os representantes legais devem buscar nos órgãos públicos de concessão e
fiscalização (em âmbito federal, estadual ou municipal) seu cadastro ou inscrição,
com o objetivo de regulamentar a firma junto ao poder público, conforme prevê a
legislação. Após a constituição da firma e de posse da documentação conferida nos
âmbitos necessários, as instituições privadas que pretendem ofertar o ensino em
todos os níveis, devem submeter a solicitação junto ao órgão normativo do sistema
de ensino de sua jurisdição, o Conselho de Educação, para obtenção da autorização
de funcionamento do curso. Portanto, não se trata somente de um mero processo
burocrático, de atendimento às exigências legais do órgão regulador; mas,sobretudo,
que as instituições de ensino sejam legalmente constituídas e seus cursos sejam
devidamente autorizados com a finalidade de ofertar um ensino, dentro dos padrões
de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A existência da instituição escolar constitui-se o primeiro passo para a
regularização da escola, pois o ato de existir precede a procura do órgão
normatizador para a entrada nos documentos ao funcionamento regular. Por isso, a
referência ao filósofo René Descartes, que usou o pensamento racional como
método para chegar à verdade. Para ele, pensar era a prova de sua existência: “a
verdade penso, logo existo era tão sólida e tão exata que sequer as mais
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extravagantes suposições dos céticos conseguiram abalá-las” (DESCARTES, 1978,
p.66). Nada o fazia duvidar da verdade que ele descobriu, que tomou como “primeiro
princípio da filosofia” que procurava.
Nesse artigo, procuramos, em primeiro lugar, situar o leitor a respeito da
introdução da educação escolar no Brasil; portanto, das práticas e normas que as
regeram no processo de colonização do Brasil. Nesse processo histórico, já distante
temporalmente, estiveram os padres jesuítas, que usaram a religião como meio para
converter os indígenas à fé católica. Eles abriram escolas, colégios e seminários por
várias regiões do vasto território colonial português, chamado Brasil, e nele
permaneceram por dois séculos.
A educação escolar se tornou leiga após a retirada dos jesuítas, e o ensino
passou a ser obrigação do Estado e gratuito à população. Mas, conforme os autores
pesquisados, o ensino privado também foi se afirmando; inicialmente não concorria
com o Estado.
Com as Constituições Federais, que foram sendo promulgadas ao longo da
história republicana do Brasil, a educação passou a ser garantida como dever do
Estado, mas também livre à iniciativa privada. A Constituição de 1988 determinou à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação dos seus
sistemas de ensino em regime de colaboração. Foi a partir daí que os Municípios
passaram a ter sua autonomia, constituindo sistemas de ensino e seus órgãos
normativos. Estes últimos têm sido os responsáveis pela regularização das
instituições de ensino em todos os âmbitos.
Vimos por último, como as instituições de ensino podem adquirir seu Ato de
Criação, um dos principais requisitos para a sua regularização. Pensar na estrutura
de uma instituição de ensino e no seu funcionamento exige a inserção em um
sistema de ensino e no cumprimento das normas estabelecidas por ele, a fim de que
seja validada a sua existência legal.
Esperamos que o texto possa servir de subsídio àqueles que estão
organizando a documentação para buscar a regularização de suas instituições junto
ao órgão competente. Embora muitos entendam como um processo burocrático, é
preciso zelar para que a educação seja oferecida em instituições legalmente
constituídas e autorizadas.
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PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: MEDIDAS DE SEGURANÇA NAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
Augusta Maria de Nazareth1
Mary Jane Souza de Castro2

RESUMO
Este texto consiste em refletir sobre a importância da prevenção e combate a
incêndio, como medida de segurança nas instituições educacionais. As escolas de
Educação Básica são centros de formação e de educação, contribuindo para a
transformação cultural da sociedade. Apesar de seu potencial educacional e cultural,
existem várias escolas que não apresentam infraestrutura adequada para
desenvolver suas atividades. Dentre as precariedades encontradas nas instituições
de ensino estão as instalações de equipamentos de prevenção e combate a
incêndio, falta de treinamento de brigada contra incêndio e primeiros socorros, que
são medidas recomendadas pelo corpo de bombeiros para o funcionamento seguro
das Instituições. A falta de informação e o modo de agir caso venha acontecer algum
sinistro, podem ocasionar problemas graves, como perda de bens materiais e até
mesmo a vida de seres humanos. Por isso, a importância de as Instituições
Educacionais proporcionarem treinamento aos seus usuários, assim como
atenderem às normas de segurança contra incêndio.
Palavras-chave: Instituições Educacionais. Prevenção. Combate a Incêndio.
INTRODUÇÃO
Falar de educação é falar de um dos elementos essenciais para a formação
de uma sociedade, conforme versa o artigo 205, da Constituição Federal do Brasil
(1988), que define:
Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (Constituição Federal do Brasil, 1988).
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Para que aconteça uma educação de qualidade é necessário que as escolas
apresentem um espaço físico adequado com uma infraestrutura segura para receber
os estudantes. A infraestrutura e segurança das escolas abrangem o projeto
arquitetônico, as instalações elétricas e hidráulicas, ambientes adequados,
acessibilidade e implementação de projetos de prevenção contra incêndio e preparo
dos profissionais atuantes.
Pela necessidade de ter Instituições seguras para acolher as crianças,
diretores, professores, pais e toda a comunidade, procuramos fazer uma pesquisa
bibliográfica e fornecer orientações com fundamentação a respeito da prevenção
contra incêndios no ambiente escolar. Por sermos agentes públicos da área
educacional, preza-se pela segurança daqueles que frequentam o espaço escolar.
De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, do Ministério da
Educação (MEC, 2020), o número de escolas públicas que não têm banheiros e
internet de banda larga cresceu entre 2019 e 2020 (dados coletados em março do
ano de 2020). Eles indicam que as escolas já estavam com déficit de estruturas
essenciais para a abertura durante a pandemia. O censo ressalta também que 35,8
mil não têm coleta de esgoto, mas não cita o quantitativo de escolas que possuem
um adequado projeto de instalações de prevenção contra incêndio, item
imprescindível para a segurança dos usuários desse espaço.
Conforme Duarte (2018, p.10) ao falar em Segurança Contra Incêndio,
geralmente associamos o tema ao Corpo de Bombeiros, mas eles não são os únicos
atores envolvidos. A Segurança Contra Incêndio começa antes da construção de
uma edificação, ela começa na fase do projeto, onde medidas de proteção devem
ser previstas.
O objetivo deste artigo é proporcionar informações acerca da importância de
as escolas estarem de acordo com as normas de prevenção contra incêndio. Um
dos documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros para que uma Instituição possa
funcionar adequadamente sem colocar em perigo a vida de seus usuários, é o Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Trataremos desse documento no
decorrer do texto.
1. Prevenção contra incêndios nas Instituições Educacionais
O Brasil apresenta uma cultura limitada quanto à prevenção contra incêndio e
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segurança oferecida pelas Instituições. A maioria da sociedade desconhece as
instalações necessárias, além de não ter conhecimento de equipamentos de
segurança, da rota de fuga e até mesmo dos riscos envolvidos. Segundo Del Carlo
(2008), torna-se importante:
[...] engajar toda a população na prevenção contra incêndio com campanhas
e treinamentos em escolas e veículos de comunicações é um instrumento
de que o país pode lançar mão. É triste vermos crianças e indivíduos
deformados por queimaduras que poderiam ter sido evitados com
procedimentos simples de segurança. (DEL CARLO, 2008, p.15).

O ideal é a implantação de programas de educação em todos os níveis de
cursos, desde a pré-escola até o nível superior, de maneira que todos possam
conhecer os riscos de suas atividades e quais as atitudes a serem tomadas em
casos de incêndios.
Logo, quanto mais forem impostos os treinamentos nos programas, melhores
serão a retenção e a automação dos procedimentos necessários à prevenção de
incêndios e à saída das pessoas das edificações.
Segurança Pública em SCI é um estado de espírito coletivo, de estar
sempre alerta para não fazer procedimentos perigosos que possam vir
ocasionar um incêndio. Tem um provérbio popular que nem sempre é
obedecido: ‘prevenir é melhor que remediar’. (DEL CARLO, 2008, p.16).

Brentano (2015) aponta que os costumes em relação à Segurança Contra
Incêndio (SCI), também estão relacionados à forma de projetar e construir das
edificações, o que demonstra a importância dos arquitetos e engenheiros na
mudança cultural de uma sociedade. Vejamos:
A cultura de segurança das edificações está longe de ser uma exigência
espontânea de quem projeta e constrói, salvo exceções, principalmente, nas
grandes cidades do Brasil. Isso muitas vezes, mais por exigências legais e
de fiscalização, que são mais visíveis e próximas nestas cidades, do que
por vontade própria do empreendedor. (BRENTANO, 2015, p.32 apud DIAS,
2018, p. 13).

Em relação às escolas de ensino básico, estas são edificações peculiares na
questão da prevenção contra incêndio, tanto pelo uso quanto pela característica de
seus usuários. A maioria das causas de incêndio é desconhecida, muitas vezes são
a precária infraestrutura das escolas, a falta de manutenção e o acúmulo de
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entulhos, materiais combustíveis como uma grande quantidade de papel e madeira
(móveis), além disso, as instituições contam com cozinha para a preparação de
merenda escolar, entretanto, muitas vezes, lá há o armazenamento de gás. Tudo
isso está entre os princípios de incêndios.
Outro agente que caracteriza as instituições de ensino é o fato de que nem
sempre estão inseridas em edifícios construídos para o determinado fim, ou terem
sido projetadas para esta finalidade apresentando, assim, deficiência na manutenção
das instalações, além de não estarem preparadas para a estrutura exigida pelos
avanços tecnológicos, que exigem instalações elétricas e lógicas adicionais,
aumentando os riscos de circuitos e acidentes.
Muitas escolas também não apresentam uma estrutura adequada e nem o
Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). Brentano (2015) reforça essa situação
de insegurança vivenciada pelas escolas brasileiras:
Os estados brasileiros têm seríssimos problemas de segurança contra
incêndios, em escolas. Há estados com centenas ou até milhares de
escolas que necessitam de Plano de Proteção Contra Incêndio, sendo que
grande parte delas não possuem mais os projetos arquitetônicos, elétricos,
hidráulicos e outros. (BRENTANO, 2015, p. 187 apud DIAS, 2018, P. 15)

1.1 Gestão Escolar e a importância do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB): procedimentos do Estado de São Paulo
O Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, orienta que cabe à
direção da escola coordenar as diversas ações necessárias ao pleno funcionamento
dos sistemas e instalações de proteção contra incêndio existentes na edificação. A
mesma deve prover administrar e garantir a capacitação das pessoas que farão
parte da brigada de incêndio, participação do plano de emergência e das demais
ações relacionadas à prevenção e ao combate ao incêndio. Conforme esse Manual
é de responsabilidade da direção da escola:
1) coordenar as ações necessárias para a renovação do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB), bem como manter disponível e atualizada
toda a documentação;
2) realizar inspeções visuais periódicas e providenciar a contratação de
empresas especializadas, quando necessário, para a manutenção dos
equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio;
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3) manter afixado em quadro de avisos na administração da escola, lista
com nomes dos integrantes da brigada de incêndio;
4) nomear pessoa responsável (e substituto, caso a primeira não esteja
presente) pela garantia de desbloqueio das rotas de fuga do edifício. (FDE,
2009, p. 19)

A direção da escola deve ainda orientar seus funcionários, alunos e
professores quanto à necessidade de se tomar uma série de precauções e seguir
determinados procedimentos de segurança em caso de um simulado ou da
ocorrência de um incêndio no edifício, tais como: segurança patrimonial e plano de
emergência. Atualmente a questão da segurança tem sido alvo de grande
preocupação por parte dos projetistas e dos administradores da edificação. É
compreensível que as entradas e saídas tenham de ser constantemente vigiadas e
ter seu acesso controlado.
A questão da segurança patrimonial torna-se um grande problema se
pensada juntamente com a segurança contra incêndio, pois no caso de um sinistro,
é preciso que as rotas de fuga e as saídas de emergências estejam
permanentemente desobstruídas. O desenvolvimento de um plano de emergência é
fundamental para que haja a integração entre a segurança patrimonial e a segurança
contra incêndio. O Plano de Emergência consiste na elaboração de procedimentos a
serem organizados previamente e postos em uma situação de emergência.
A direção da escola pode detectar falhas através de inspeções regulares dos
sistemas de segurança contra incêndio. A partir da constatação do problema, devese chamar a empresa de manutenção habilitada para reparar o equipamento. É
imprescindível que a escola mantenha um histórico das intervenções de
manutenção.
Outro ponto importante que o manual destaca é o Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB), sendo definido como:
[...] um documento que atesta que todos os sistemas de segurança contra
incêndio estão dimensionados corretamente, de acordo com a legislação
vigente e se encontram em perfeito estado de funcionamento (FDE, 2009,
p.27).

A responsabilidade da emissão do primeiro AVCB, para as escolas da
Secretaria de Educação do estado de São Paulo, fica a cargo da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE). Porém, a cada três anos uma vistoria geral de
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todos os sistemas de segurança contra incêndio deve ser solicitada pela
administração da escola ao corpo de bombeiros, na seção de protocolo do serviço
de segurança contra incêndio do corpo de bombeiros do município.
Após a realização da vistoria da edificação e aprovação pelo vistoriador, é
emitido pelo serviço de segurança contra incêndio, o respectivo AVCB. Após a
emissão do AVCB para a edificação, o responsável pela escola (a diretoria) deve
manter o AVCB original ou cópia na entrada da edificação em local visível ao
público.
Para fazer a renovação do AVCB, a direção deve verificar a data de
vencimento do primeiro AVCB de sua escola, pois seu prazo de validade depende
da existência, ou não, da brigada de incêndio quando de sua expedição.
O processo de renovação do AVCB deve ser iniciado seis meses antes de
seu vencimento. Caso a direção não possua a pasta de documentação referente ao
projeto de incêndio aprovado, deve solicitá-la à Fundação para o Desenvolvimento
da Educação (FDE).
Pelo exposto percebe-se a preocupação da Secretaria de Educação do
estado de São Paulo em proporcionar as orientações necessárias aos gestores de
suas escolas, no que diz respeito à segurança contra incêndio nos espaços
escolares. Quiçá outros estados também possam elaborar seus manuais
orientadores, para evitar problemas sérios com incêndios, que possam vir a ocorrer
nas escolas brasileiras.
1.2. Critérios básicos para a brigada de incêndio
Salienta o Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que:
A Brigada de Incêndio é um grupo organizado de pessoas, voluntárias ou
não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono da
edificação, combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros
socorros, dentro de uma área preestabelecida. (FDE, 2009, p.29).

Uma empresa especializada deverá ser contratada para aplicar o curso e
fornecer atestado de formação de brigada de incêndio e certificado aos alunos
participantes.
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O profissional habilitado na formação de brigada de incêndio é toda pessoa
com formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, devidamente
registrado nos conselhos Regionais competentes ou no Ministério do Trabalho, e os
militares da Polícia das Forças Armadas.
Os candidatos à brigada devem atender preferencialmente aos seguintes
critérios básicos: permanecer na edificação; preferencialmente possuir experiência
anterior como brigadista; possuir boa condição física e boa saúde; possuir bom
conhecimento das instalações; ter responsabilidade legal; ser alfabetizado.
Caso nenhum candidato atenda aos critérios básicos relacionados, devem ser
selecionados aqueles que atendam ao maior número de requisitos.
O atestado de formação de brigada de incêndio será exigido na renovação do
AVCB.
Para fins de pedido de vistoria, a data do atestado de Formação de Brigadas
de Incêndio deverá ser de seis meses retroativos à data do protocolo da vistoria. Os
integrantes da brigada de incêndio podem ser avaliados pelo corpo de bombeiros
durante vistorias técnicas.
Quadro de avisos deve ser distribuído em locais visíveis e de grande
circulação, sinalizando a existência de brigada de incêndio e indicando seus
integrantes

com

suas respectivas

localizações.

O brigadista deve utilizar

constantemente, em lugar visível, um crachá que o identifique como membro da
brigada. No caso de uma situação real ou simulada de emergência, o brigadista
deve usar braçadeiras, colete ou capacete para facilitar sua identificação e auxiliar
na sua atuação.
2.0 Treinamento de Brigadista em Escolas Públicas Municipais de Manaus
Trouxemos uma matéria do portal da Secretaria Municipal de Educação de
Manaus, que nos chamou atenção e discorre sobre treinamento de brigadista contra
incêndio e primeiros socorros em escola pública municipal do município de Manaus,
ocorrido no auditório da Escola Municipal Bem-te-vi, realizado pela Subsecretaria de
Infraestrutura e logística da SEMED em parceria com o Corpo de Bombeiros do
Estado do Amazonas, no ano de 2012.
Alguns relatos foram trazidos para o texto, a fim de retratar a experiência:
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Esta oficina tem a finalidade de preparar a comunidade para combater
incêndios e momentos de emergência que possam ocorrer na escola e em
suas casas (ENGENHEIRA ERCÍLIA SOUZA);
Este momento fará com que as pessoas que trabalham no ambiente
educacional estejam capacitadas para manusear os equipamentos de
emergência disponíveis (DIRETORA DA ESCOLA, CLAUDETE GOMES).
O estudo tem intuito de preparar as pessoas para evitar ou se portar diante
algum incêndio, e também prestar primeiros socorros caso necessário.
Sinto-me gratificado em passar o que aprendi no decorrer de 21 anos de
trabalho em toda cidade de Manaus (2º SARGENTO DO CORPO DE
BOMBEIROS).

Segundo a nota, o 2° Sargento também esclareceu sobre alguns
procedimentos em caso de incêndio:
Quando se está próximo ou no lugar de um incêndio, há alguns parâmetros
que devem ser seguidos: Manter-se sempre calmo e ligar para o Samu,
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e as outras entidades que possam
ajudar. Há também algumas atitudes que, em hipótese alguma, devem ser
tomadas, como por exemplo: nunca utilizar elevador, não se afastar das
outras pessoas, nunca voltar para apanhar objetos que estão no local do
incêndio, dentre outros. (2º SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS).

É muito importante que todos os agentes das escolas públicas ou privadas, ou
até mesmo a comunidade em geral, obtenham conhecimentos quanto aos
procedimentos necessários contra incêndio. Vimos por meio dessa reportagem que
já houve uma iniciativa por parte da SEMED/Manaus, no que diz respeito ao
treinamento de pessoas que trabalham nas escolas.
3. A legislação de segurança contra incêndio no Brasil
A Constituição Federal de 1988 é quem estabelece a partilha de
competências legislativas entre os entes federativos (União, Estados e Municípios).
Segundo Moraes (2009), o que estabelece essa repartição de competências é a
predominância de interesse:
O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades
competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse.
Assim, pelo princípio da predominância do interesse, à União caberão
aquelas matérias e questões de predominância do interesse geral, ao passo
que aos Estados, referem-se a matéria de predominância interesse regional;
aos municípios, concernem os assuntos de interesse local. (MORAES,
2009, p. 20).
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Segundo Duarte (2018), nenhuma das competências legislativas contidas na
Constituição Federal traz explicitamente a questão da segurança contra incêndio de
modo específico:
Nenhum dos artigos da Constituição Federal, que tratam das competências
dos entes federativos, diz respeito, especificamente, à segurança contra
incêndios, a não ser se levarmos esse assunto para questões de defesa civil
(competência privada da União, de acordo com o inciso XXVIII do art. 22),
de proteção do meio ambiente (competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com o inciso VI do art. 23 e
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, de acordo
com o inciso VI do art. 24) e de direito urbanístico (competência concorrente
da União, Estados e Distrito Federal, de acordo com o inciso I do art.24).
(DUARTE, 2018, p.14).

Observamos que a argumentação da segurança contra incêndio acaba sendo
competência de todos os entes federativos. De modo concorrente, isso faz com que
se defenda a criação de um Código Nacional de Segurança Contra Incêndio, sendo
a chamada “Lei Kiss”. Conforme o autor,
[...] uma primeira tentativa nesse sentido; os Estados possuem seus
Regulamentos de Segurança Contra incêndio e os Municípios por sua vez,
seus Códigos de obras e Edificações, com eventuais disposições afetas à
segurança contra incêndio. (DUARTE, 2018, p.15).

Conforme exposto, é assim que convivem as leis, de modo condizente. Em se
tratando de legislação contra incêndio no país, onde as regras são estabelecidas
pelos Estados, em primeiro lugar pelos seus respectivos Corpos de Bombeiros, de
modo que o Município tem respeitado essas regras, procurando remeter seu
cumprimento às determinações do Estado e até mesmo vincular a questão do
“habite-se” ao cumprimento das regras estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.
Destaca-se, por oportuno, a legislação referente à Segurança Contra incêndio
no estado do Amazonas:
ü Decreto n. 24.054, de 1º de março de 2004 que aprova o Regulamento
do Sistema de Segurança Contra incêndio e Pânico em edificações e
Áreas de Risco, instituído pela Lei n. 2.812 de 17 de julho de 2003 e
dá outras providências;
ü Lei n. 11, de 3 de julho de 1990 - dispõe sobre normas técnicas para
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instalações contra incêndio e pânico e dá outras providências;
ü Lei n. 4.207, de 28 de julho de 2015- altera na forma que especifica a
Lei n. 2.812, de 17 de julho de 2003 que institui o Sistema de
Segurança contra Incêndio e pânico em edificações e áreas de risco e
dá outras providências.
Observou-se que nenhum texto destas legislações prioriza normas com
obrigatoriedade para um sistema de segurança contra incêndio às Instituições
Educacionais, principalmente a Educação Básica na qual estão inseridas as crianças
e adolescentes.
No dia dezenove de maio de dois mil e vinte e um, o Plenário da Câmara
Municipal de Manaus (CMM), aprovou o Projeto de Lei n. 186/2021,
[...] que torna obrigatório que as escolas da rede pública municipal e da rede
privada ofereçam treinamento de evacuação aos professores, funcionários e
alunos em caso de incêndio, desastres naturais e estruturais.

O vereador Willian Robert Lauschner, responsável pela proposta, enfatiza
que: “o pedido foi apresentado depois de uma enxurrada que destruiu o Centro de
imigrantes venezuelanos no dia três de maio de dois mil e vinte e um, deixando
cinco pessoas feridas”.
Aprovado por unanimidade, o Projeto, que seguiu para sanção do Prefeito
David Almeida, prevê que “os treinamentos sejam ministrados pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Amazonas a cada seis meses, e estejam adequados à
realidade e limitações estruturais de cada escola”.
Portanto, ressalta-se a importância da implementação nas instituições de
ensino sobre segurança contra incêndio e simulados periódicos de evacuação,
voltados para todos os envolvidos da escola para salvaguardar a integridade física
das pessoas e minimizar os prejuízos aos bens patrimoniais e ao meio ambiente.
Alertamos que se criem meios para a implementação da Lei n.2.751/2021 que
foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus e que as autoridades competentes em
conjunto com os agentes do Corpo de Bombeiros e Secretarias de Educação
possam formalizar um Manual de Segurança Contra Incêndio para as escolas do
Município de Manaus a exemplo do Estado de São Paulo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prevenção contra incêndio nas escolas é assunto de extrema importância
que deve ser discutido desde a Educação Infantil para que, assim, possa haver uma
conscientização desde cedo. Logo, é fundamental que o conhecimento dos riscos e
a forma de prevenção sejam ensinadas desde criança, tendo em vista que, quando a
pessoa obtém informação adequada, respeitará e valorizará de forma consciente.
Deve acontecer, também, ação coletiva envolvendo a comunidade, escolas e
o Corpo de Bombeiros, Corporação que pode instruir o indivíduo quando o assunto é
combate ao incêndio, bem como acerca da importância da participação maior na
hora de debates e informações à sociedade.
Tornam-se importantes os procedimentos de emergência, para garantir a
integridade das pessoas, controlando assim, um princípio de incêndio, o sinistro e
propiciando uma evacuação com segurança.
Ressalta-se, ainda, a importância do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), documento que deve ser apresentado ao Órgão competente para
expedição do Alvará de Funcionamento das Instituições Educacionais, e que deve
ser apresentado ao Conselho de Educação ao ser solicitado o credenciamento da
instituição escolar, de acordo com a legislação de cada Sistema de Ensino.
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ENTREVISTA COM A COORDENADORA GERAL DA CAMPANHA NACIONAL
PELO DIREITO À EDUCAÇÃO
Andressa Pellanda1
CME em Foco - Em qual contexto surge a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação?
Andressa Pellanda - A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi fundada em
1999 por um grupo de organizações que queriam incidir juntas no Fórum Mundial de
Educação, em Dakar, para pautar a agenda do direito à educação com qualidade
social e, em seguida, monitorar as metas internacionais no país e fazer avançar essa
agenda na legislação e nas políticas públicas domésticas.
Nascemos, portanto, com o DNA da ação política coletiva em defesa da
educação em uma perspectiva de direito. Nascemos também como uma coalizão
nacional, que atua nos diversos níveis, do internacional, em espaços de decisão
como a Organização das Nações Unidas; passando pelo nacional, junto aos três
poderes; ao local, nas comunidades educacionais, às quais nossa rede de
organizações e integrantes pertence. Essa relação entre o que acontece no chão da
escola e a tomada de decisão nacional e internacional sempre foi uma construção
que a Campanha prezou e faz parte de nossa potência.
CME em Foco - O que sua instituição entende por “educação de qualidade”?
Andressa Pellanda - Uma das principais colaborações da Campanha para as
políticas educacionais é a formulação e garantia em lei do Custo Aluno-Qualidade, o
CAQ. O CAQ, segundo formulação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
- que é a única que existe -, busca materializar o primeiro princípio da educação
nacional, inscrito na Constituição Federal: “Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e
1

Doutoranda em Ciências - Relações Internacionais (IRI/USP), pós-graduada em Ciência Política
(FESP/SP); bacharela em Comunicação Social (ECA/USP); educadora popular de jovens e adultos e
Coordenadora Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E-mail:
andressa@campanhaeducacao.org.br
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permanência na escola”.
O CAQ é um mecanismo que une qualidade, controle social e financiamento
adequado da educação, colaborando para a justiça social e federativa no Brasil. Ao
considerar os insumos necessários para a garantia de um padrão de qualidade, ele
pauta os investimentos que cubram os custos de manutenção das creches, préescolas e escolas de ensino fundamental e médio, em suas diferentes modalidades,
conforme previsto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e no Plano Nacional de Educação (Lei nº
13.005/2014), entre outras leis.
Os insumos do CAQ são dispostos em quatro dimensões: estrutura e
funcionamento; trabalhadoras e trabalhadores da educação; gestão democrática; e
acesso e permanência. Por meio dos parâmetros garantidos pelo CAQ, podem-se
construir diversos modelos de escola - todas com qualidade. É possível
compreender sem muito esforço a diferença na vida de um estudante frequentar
uma escola com banheiro, saneamento, água potável, turmas que não sejam
superlotadas, professores valorizados, entre outros elementos que conferem
dignidade ao ambiente escolar. A criança, o jovem e o adulto aprendem melhor em
um espaço digno para o aprendizado. O professor e a professora também ensinarão
melhor.
Portanto, a implementação do CAQ para aperfeiçoar o financiamento das
escolas públicas brasileiras se justifica por pelos menos três motivos: 1) a
persistência

da

enorme

desigualdade de

acesso,

condições

díspares

de

permanência e qualidade educacional entre as pessoas de diferentes classes
sociais; 2) as evidências de insuficiência de condições de oferta nas escolas
públicas; e 3) as limitações da política de financiamento vigente.
Essa qualidade é condição básica para que possamos ter dignidade em nossa
educação pública. É, portanto, primordial que ela seja garantida e universalizada. A
ideia central é que a garantia de insumos adequados é condição fundamental - ainda
que não suficiente -, para o cumprimento do direito à educação. Fundamental porque
sem valorização dos profissionais da educação e infraestrutura adequada nas
escolas públicas, a educação não acontece. E não é suficiente, já que, somente com
as condições materiais, o ensino e a aprendizagem não ocorre, ela depende do
processo de ensino-aprendizagem, realizado por educadoras/es e educandas/os no
dia a dia da educação.
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CME em Foco - Pode-se afirmar, que de certa forma, a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação também exerce o controle social com vistas à garantia do direito
à educação de qualidade?
Andressa Pellanda - Formalmente, no poder público brasileiro, se define controle
social como “a efetiva participação da sociedade, não só na fiscalização da
aplicação

dos

recursos

públicos

como

também

na

formulação

e

no

acompanhamento da implementação de políticas”. Um controle social ativo e
pulsante permite uma maior participação cidadã, o que contribui para a construção,
melhoria, implementação e avaliação de políticas públicas que garantam a justiça
social e para a consolidação da democracia em nosso país. O papel dos
movimentos sociais é central no exercício do controle social, com vistas à garantia
de direitos humanos. A Campanha tem essa missão central: “atuar pela efetivação e
ampliação das políticas educacionais para que todas as pessoas tenham garantido
seu direito a uma educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade no
Brasil”. Assim, usamos estratégias de articulação institucional, ação política,
mobilização popular, produção de conhecimento, comunicação, formação de atores
sociais e justiciabilidade nesse exercício de formulação, influência e de
monitoramento do cumprimento da lei e das políticas educacionais.
CME em Foco - Como os órgãos de controle podem melhorar sua atuação para
garantir uma educação de qualidade?
Andressa Pellanda - Os órgãos de controle, parte do Estado responsável pela
melhoria, monitoramento e avaliação de políticas públicas e do financiamento
público, são centrais para a garantia de todos os direitos humanos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais. O direito à educação, como o primeiro direito social
listado pela Constituição Federal de 1988, é porta para a garantia dos demais
direitos e, portanto, pilar para o trabalho dos órgãos de controle. A atuação desses
órgãos deve ser marcada por fiscalização firme dos poderes, especialmente o
Executivo, quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
administrativa, publicidade, e eficiência, os cinco princípios da administração pública,
assim como aquele que deve permear o Estado e a educação: o da gestão
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democrática.

Nesse

sentido,

é

primordial

a

articulação

próxima,

porém

independente, às gestões; assim como a abertura e o fomento à participação da
sociedade nos trabalhos dos órgãos de controle.
CME em Foco - Como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação avalia o
desempenho dos órgãos de controle no período da pandemia?
Andressa Pellanda - Desde o começo da pandemia, temos alertado para os riscos
de discriminação que políticas de educação remota poderiam causar e temos
produzido guias de orientação às comunidades e ao poder público para evitar e
prevenir violações. Os órgãos de controle não só participaram da formulação desses
estudos, notas e guias conosco, como também utilizaram amplamente em suas
ações. É dever do Estado produzir e disponibilizar dados e informações que
permitam monitorar eventuais efeitos da discriminação educacional e as redes de
ensino precisam disponibilizar dados confiáveis a respeito das medidas que estão
sendo tomadas em um movimento de transparência ativa, democratizando o acesso
às informações e facilitando o controle social das políticas. Isso permitiria melhorar
as ações emergenciais enquanto ainda é possível corrigir rumos e prevenir
distorções.
Os órgãos de controle precisam pautar e cobrar sempre o poder público de
que o momento excepcional que vivemos não pode desconsiderar o que está
previsto em nossas legislações, sobretudo na Constituição Federal. Portanto, é
fundamental afirmar que a prioridade absoluta dos direitos de crianças e
adolescentes, as condições de igualdade de acesso e permanência na educação, e
a garantia de padrões de qualidade são inegociáveis, e devem nortear as tomadas
de decisão das redes de ensino da educação básica. Infelizmente, vimos muitos
estados caminhando na contramão desses princípios e a exclusão escolar avançou
a galope: é papel dos órgãos de controle, junto com a comunidade, analisar o que
faltou e cobrar responsabilidade e mudança de rumos.
CME em Foco - Qual a perspectiva de atuação do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB) e sua integração ao Conselho
Municipal de Educação?

60

Andressa Pellanda - Os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb (CACS/FUNDEB) são uma aposta imensa de nossa nova legislação do
Fundeb - construída a muitas mãos, em um grande pacto social, que contou com a
atuação determinante da Campanha - para que o novo Fundeb saia do papel e se
transforme em realidade de acesso, permanência, inclusão e qualidade nas escolas
de todo o país. Portanto, há uma expectativa imensa no trabalho destes conselhos
quanto ao acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos para o que é
necessário em termos de melhoria de infraestrutura, valorização profissional e
gestão democrática.
A integração junto ao Conselho Municipal de Educação é bem-vinda no
sentido de dar apoio e fortalecer os CACS Fundeb. Necessita, no entanto, de melhor
definição para garantia de sua autonomia e independência políticas, assim como sua
participação nas ações gerais dos conselhos de educação. A legislação não
determina como isso acontecerá e é preciso aprofundar essa normatização em todas
as localidades. Os Conselhos Municipais de Educação são importantes espaços e
órgãos para o campo e têm um potencial imenso de colaborar com os trabalhos dos
CACS Fundeb com formação, apoio material e político - é preciso somente garantir
que cada um possa desempenhar seu papel em sua plenitude e autonomia, com
muita responsabilidade compartilhada!
CME em Foco - Qual a perspectiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
sobre o financiamento da educação no contexto atual?
Andressa Pellanda - O financiamento da educação como um todo segue muito
ameaçado, a despeito dos avanços e melhorias que o Fundeb já está trazendo e
continuará a trazer nos próximos anos. Na Lei Orçamentária 2021, era preciso mais
orçamento que foi apresentado no projeto ao Congresso e, além de não aumentar a
conta, ainda foi aprovada a lei com um corte de 27%, ou seja, com destinação de R$
13 bilhões a menos para a área.
Após esse corte, o governo federal bloqueou R$ 2,7 bilhões na pasta e, até
hoje, só tivemos desbloqueio de R$ 1 bilhão destes. Para a LOA 2022, o cenário não
tem se mostrado melhor. De um orçamento de R$133,6 bilhões em 2015, a
Educação conta com uma previsão orçamentária para 2022 de R$70,5 bilhões, uma
redução de 47,2%, causando grave retrocesso social no direito à educação da
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população brasileira.

Para impedir a deterioração da educação nacional é necessário elevar o valor
mínimo a ser aplicado em manutenção, investimentos e inversões em educação no
PLOA 2022 para, ao menos, o patamar médio do período 2014-2016. Isto significa
adotar um piso emergencial para educação no PLOA 2022 no valor mínimo de
R$196,16 bilhões, de acordo com proposta da Coalizão “Direitos Valem Mais”, que a
Campanha integra.
Comentários Finais:
Andressa Pellanda - O cenário para 2022 é grave para a educação: precisamos
superar os efeitos do projeto retrógrado em curso de reformas de Estado, marcadas
por políticas de austeridade e precarização dos serviços e do trabalho dos
servidores públicos, assim como aqueles advindos da pandemia de Covid-19. De
2022 em diante, precisaremos enfrentar as diversas crises que compõem o projeto
de desconstrução dos direitos humanos e da democracia no país, no pior cenário
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desde a redemocratização.
É um trabalho imenso, que precisará dos esforços de toda a comunidade
educacional e, em especial, dos órgãos de controle, dos profissionais da educação,
estudantes e dos movimentos sociais, que são historicamente responsáveis por
empurrar adiante as conquistas no direito à educação. Precisaremos estar atentos
às movimentações políticas em um ano eleitoral crucial para o futuro do país e
seguir nossa ação-reflexão, que é ativa em formar cidadãs e cidadãos nos espaços
formais e não formais de educação.
Como Paulo Freire dizia, uma das tarefas das e dos educadores progressistas
é a de “desvelar possibilidades para a esperança, não importam quais sejam os
obstáculos”. Precisamos, mais do que nunca, compreender a história como
possibilidade e não como determinismo e precisamos agir desvelando e
materializando transformações sociais, com força e amorosidade, sempre.
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ENTREVISTA COM A COORDENADORA INSTITUCIONAL DO PARFOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)
Heloísa da Silva Borges1
CME em Foco - Como Vossa Senhoria define “educação de qualidade”?
Heloísa Borges - Primeiro, agradeço pela lembrança de meu nome para participar
da Revista CME em Foco.
Para início de conversa, eu me coloco aqui como ex-professora das séries
iniciais do 1.° Grau e concursada da Semed-Manaus, na década de 90 (séc. XX);
ministrei aulas nas zonas Oeste e Leste de Manaus. Atuei em sala de aula da
Educação de Jovens e Adultos e depois na assessoria do setor da EJA, na sede.
Durante esse período já havia concluído a especialização em Educação de Jovens e
Adultos pela Faced/UFAM, temática bastante significativa, por ser o objeto que
naquele momento eu investigava.
Mas você deve estar perguntando: Qual a relação da EJA com a qualidade?
Pois é! A lembrança surge, porque foi a EJA que me fez investigar sobre a qualidade
quando decidi fazer seleção para o Curso de Mestrado em Educação no Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
onde tive a oportunidade de defender a dissertação com o título: “Educação de
Jovens e Adultos em Manaus: Uma análise da implantação da Qualidade Total e as
Alterações na Política da Educação de Jovens e Adultos na SEMED-Manaus”. Foi
possível, então, estudar os teóricos que sustentam as concepções de “qualidade”.
Durante o estudo foi possível analisar o que é “qualidade”, cujo conceito
muitas vezes aparece como sinônimo de luxo, mérito, excelência e valor. Também
constatei que a palavra “qualidade” está presente em vários tempos da sociedade
contemporânea; a princípio, estava ligada a produto/objeto. Hoje, particularmente, o
discurso envolve a vida das pessoas, associando-a ao seu desempenho no
processo produtivo de trabalho e vinculando ao processo de escolarização da
sociedade.

1

Professora do Departamento de Administração e Planejamento e do Programa de Pós-Graduação
em Educação, da Faculdade de Educação, Coordenadora Institucional do PARFOR, da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM). Doutora em Educação pelo PPGE - FACED/UFAM. E-mail: heloborges@hotmail.com
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Para facilitar o entendimento sobre a “qualidade”, procurei a palavra no
dicionário online Google, que a define como “propriedade que determina a essência
ou a natureza de um ser ou coisa; grau negativo ou positivo de excelência”. Como
essa definição de entendimento, é muito simples nos referirmos à “qualidade” de
objetos, uma vez que determinamos modelos e padrões para se atingi-la. Entretanto
não podemos simplificar como se a “qualidade” de um objeto fosse a mesma de um
ser humano, pois este possui sua sociedade, sua cultura, seus valores e,
principalmente, seus princípios, os quais o objeto não possui. Dessa forma, não
podemos padronizar a “qualidade” de vida com a “qualidade” do produto, seja qual
for este, porque a realidade social possui dimensões qualitativas nas suas relações
que se alteram constantemente no processo humano.
Mas podemos também aqui estabelecer diferenças sobre a “qualidade” com
base nos autores Demo (2000) e Freire (1993). Para Demo, a qualidade possui duas
dimensões: formal e política. A primeira refere-se aos instrumentos e aos métodos,
ressaltando o manejo da produção do conhecimento; a segunda fundamenta-se no
ideológico, em que firma a competência do sujeito em termos de se fazer e de fazer
a história, que é a condição básica da participação, do valor, da finalidade e dos
conteúdos, ou seja, uma não é inferior à outra; apenas cada uma delas tem sua
perspectiva própria na relação com a realidade social.
Demo afirma que somente o ser humano produz “qualidade”, ou seja, a
“qualidade” é uma conquista humana, de sua história e de sua cultura. Objetos
naturais ou dados físicos não possuem propriamente “qualidade”, porque são dados
na natureza. Aplica-se no máximo a noção de “qualidade formal”, enquanto a
“qualidade política” é aquela tratada por meio dos conteúdos da vida humana, sendo
sua perfeição a arte de viver mediante o trabalho e a tecnologia, que intervêm nas
formas humanas, em que o ideológico e o prático são inevitáveis.
Dessa forma, podemos chamar a atenção para a conotação ideológica do
conceito de “qualidade”, ou seja, a ideologia como poder, como forma de justificar
posições e privilégios e como forma histórica da formação da consciência social.
Então, podemos afirmar que a “qualidade” não é neutra, mas sim está ligada a uma
posição ideológica de quem recomenda o modelo de “qualidade”.
Para Paulo Freire (1993), a “qualidade” significa na verdade uma educação
rigorosa, democrática, popular, não discriminadora. Isso não significa uma prática
neutra, mas sim uma prática desveladora dos conflitos, iluminadora das tramas
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sociais. Desse modo, “qualidade e educação” são uma questão “política”.
Porque a posição ideológica, ao se apresentar como “qualidade”, aparece
como vantagem competitiva de empresas e de nações inteiras, que acabam sendo
somente nada mais do que novas formas de gerenciamento de organização da
produção e do trabalho, de produtos e de soluções para problemas que precisam ser
superados no mercado de trabalho.
Assim, quando associamos a “qualidade” à educação escolar, estamos
falando da concepção ideológica e política visando à lógica econômica, pragmática,
gerencial e administrativa - meramente técnica e moral, uma vez que essa
concepção está vinculada à concepção neoliberal da educação, para interferir nas
instituições públicas não só para atender ao mercado, mas também para possibilitar
a entrada do serviço privado dentro do serviço público.
CME em Foco - Em sua visão, como garantir o direito à educação na atual
conjuntura brasileira?
Heloísa Borges - Eu, na condição de marxista pesquisadora das políticas
educacionais, não tenho como responder de forma direta a essa questão. Vejo a
necessidade de contextualizar por entender que a conjuntura de hoje é o resultado
de uma situação anterior que se reflete na atualidade.
Dito isso, sinto-me confortável em fazer referência às mudanças sociais
produzidas pelo próprio ser humano, em decorrência da própria existência humana,
o que gerou as várias formas de organizações sociais já existentes. Porém é na
sociedade moderna, com advento do Capitalismo, que surge a figura do Estado de
Direito como administrador da sociedade. Desse modo, Estado e Política
confundem-se com o “poder” que exercem sobre o espaço geográfico de uma
população, que, segundo Gruppi (2018), é a maior organização política que a
humanidade conhece. O Estado, portanto, tem papel de destaque em relação às
outras instituições sociais, e sua organização ocorre mediante os três poderes:
Executivo, Legislativo e Judiciário, que possuem as seguintes tarefas: cobrar
impostos, produzir leis e aplicar sanções.
No entanto, a política, para ser ação, precisa tornar-se um fato social. Por
isso, é necessário transformá-la em lei para a sua execução. Dessa forma, surge
uma nova expressão: “legislação”, que denota algo “dito”, “escrito” sob a forma de lei
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e que está sendo apresentado à sociedade, para o nosso convívio social. A
legislação “[...] é uma forma de apropriar-se da realidade política por meio das regras
declaradas, tornadas públicas, que regem a convivência social de modo a suscitar o
sentimento e a ação da cidadania”. (CUNHA. 2002. p. 15).
Na realidade, as leis são frutos das relações sociais na sociedade. A política
evoluiu em decorrência de garantir a manutenção da ordem social para atender aos
interesses das classes dominantes. Portanto podemos afirmar, segundo Padilha
(2002), que a política se apresenta “[...] como algo inerente ao homem como
instrumento indispensável em suas ações e relações, em que são estabelecidos
níveis de poder aos próprios homens, seja qual for o âmbito ou a forma de exercício
desse poder” (p. 20).
Então, quando falamos de política, estamos falando de poder, que envolve a
vida das pessoas em relação à sociedade. Esse poder pode ser autoritário,
democrático, justo e injusto etc.; na realidade, envolve ações e relações humanas.
Assim, os governantes, ao assumirem seus cargos de executores das políticas,
elaboram planos e programas de governo, que são constituídos de um ou mais
projetos de determinados órgãos ou setores, num período de tempo definido. Esses
programas são aprovados pelo Poder Legislativo para se tornarem ação dos órgãos
governamentais ou não governamentais e dos que irão regular as ações para a
sociedade.
Vale ressaltar que as ações do governo não são simples como estamos aqui
expondo. Geralmente as propostas são frutos de pressões, que podem ser dos
movimentos sociais organizados, ou mesmo da imposição da classe dominante,
como é o caso dos capitalistas, que definem não só seus produtos a serem
consumidos, mas também várias outras questões na sociedade, em forma de lei.
Dessa forma, as políticas públicas que devem ser executadas representam as
relações sociais; ou melhor, as práticas sociais constituem um universo das relações
políticas.
Na realidade, existe uma disputa de poder - sempre bem evidenciada pelas
classes dominadas em meio às ações governamentais -, que afeta o cotidiano das
pessoas. No Estado Republicano, os governos são disputados a cada quatro anos.
Dessa forma, dependendo do tipo de organização tanto dos movimentos sociais
quanto dos partidos políticos que representam a sociedade no parlamento, teremos
a condução das políticas públicas.
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Então, quando se fala de direitos, é possível dizer que estamos tratando de
lutas e conquistas, de segmentos da sociedade ao longo do século XX.Para nós,
que já estamos no século XXI, talvez seja até difícil entender a conquista pelo direito
à educação escolar, que hoje é assegurado na Constituição Federal brasileira de
1988 como um dever do Estado e da família.
Por isso, entender que educação escolar é um direito fundamental de todos
brasileiros significa reafirmar as palavras de Freire, segundo o qual “[...] ninguém
mais pode ignorar que a educação é sempre um ato político. Aqueles que tentam
argumentar em contrário, afirmando que o educador não pode “fazer política”, estão
defendendo certa política - a política da despolitização [...]” (2002, p.14).Evidente
que a negação do direito à educação é histórica como forma de se manterem no
poder por meio da manipulação das classes populares, fazendo que cada vez mais a
educação atenda aos propósitos da classe dominante, especialmente satisfazendo a
questão econômica do grande capital.
Na realidade a educação escolar é um espaço de direito, que transgride o
jogo de poder, portanto um lugar de escolhas, de inclusões e de exclusões; às vezes
bem claras; noutras vezes ocultas, mas sempre representando a vontade de alguém,
seja a de quem domina, seja a do dominado. Por isso, a escola, segundo Ghedin
(2007), é resultado de um discurso e de uma intencionalidade política que nem
sempre são evidentes e claramente expostos.
Pensar uma educação como direito é pensar um movimento em prol da
chamada educação escolar para camadas subalternas, ou seja, é destacar a
dimensão social no processo educacional, construindo-se como fortalecedora de
uma luta pela qualidade de vida da pessoa, ou seja, pela possibilidade de conquista
real dos direitos que compõem a lei maior, que é a Constituição.
CME em Foco - A universidade, no exercício do seu papel, mantém sintonia com a
agenda dos órgãos de controle social?
Heloísa Borges - Como já citei na questão anterior, o Estado é um conjunto de
instituições compostas pelos poderes. Mas, para se chegar à organização social que
temos hoje, é necessário compreender as concepções que os pensadores do Estado
estabeleceram ao longo da história. Não irei me ater às concepções de Estado, e
sim farei uma rápida retrospectiva do Poder Executivo no campo das políticas
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públicas no ensino superior no Amazonas, referentemente à Universidade Federal
do Amazonas.
As universidades surgiram na humanidade com objetivo de subsidiar as
classes dirigentes dos países, ou seja, elas não foram pensadas inicialmente para
formação de pessoas em grande escala. Assim se deu com a Universidade Federal
do Amazonas, fundada em 17 de janeiro de 1909, no período do Ciclo Econômico da
Borracha no Estado, sendo hoje considerada a primeira instituição de ensino
superior do país. Sua primeira denominação foi de Escola Universitária Livre de
Manáos, para atender às instruções das escolas do Exército Nacional, com os
cursos de Engenharia Civil, Agrimensura, Agronomia, Indústria, Ciências Jurídicas e
Sociais, Bacharelado em Ciências Naturais, Farmacêuticas e Letras (posteriormente,
foi criado o Curso de Medicina). Em 1913, ela passou a se chamar de Universidade
de Manaus; em 1926, foi desativada e passou a funcionar com unidades isoladas,
mantidas pelo Estado, com os seguintes cursos: Direito, Odontologia e Agronomia.
Mas, em 1962, por meio do Decreto 4.069-A, no governo federal de João
Goulart, a Escola Universidade de Manáos tornou-se a Universidade do Amazonas
(UA). Em 1965, foi criada sua Fundação de direito público e mantida pela União
(Fundação Universidade do Amazonas - FUA), com o objetivo de realizar ensino,
pesquisa e extensão na região.
Assim, a UFAM é uma instituição de ensino superior e parte da estrutura das
instituições federais do País. Portanto ela tem obrigações de responder aos órgãos
de controle com intuito de prestar contas demonstrando sua atuação de modo o
mais transparente possível. Os órgãos de controle são vários, entre os quais
podemos citar: TCU, TCE, MPF, MPE, Procuradoria Federal (UFAM), Auditoria
Federal (UFAM). Os Conselhos são órgãos de Assessoria e de Desenvolvimento de
Políticas Públicas.Existem outros órgãos de controle interno.
Os órgãos de controle interno possuem atividades de orientação e avaliação,
os quais realizam operações utilizando a legislação, interferência política e
capacitação profissional, com planos, rotinas, métodos e procedimentos para evitar
qualquer situação ilegal dentro da instituição.
Os órgãos de controle social são os conselhos, fóruns, ouvidorias de órgãos
públicos etc. Na UFAM, especialmente as organizações sociais possuem assento no
Conselho Universitário, por meio do voto direto, por poderem ser eleitas durante o
processo de consulta à comunidade universitária. Portanto respondo que a UFAM
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desenvolve seu papel por meio dos três pilares (ensino, pesquisa e extensão)
dialogando com os órgãos de controle da administração pública, a exemplo dos
órgãos de controle social.
CME em Foco - O currículo universitário das licenciaturas contempla o
conhecimento sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos de controle social?
Heloísa Borges - A questão levantada é bastante relevante, pois o currículo vinculase à concepção de ser humano que almejamos formar para a sociedade, portanto
ele é um conjunto de ideias que expressam a posição das classes sociais
dominantes, reforçando o modelo de cultura hegemônica com base na estrutura
econômica e política do grupo o define. Isto é, ele possui uma ideologia, a qual pode
aparecer em formato de conteúdos programáticos, lista de conteúdos, atividades
pedagógicas, métodos de ensino e outros meios empregados pelos professores e
professoras, ou mesmo por pessoas que exercem a função de instrutor. Portanto ele
não é neutro, visto que a proposta pedagógica é um instrumento que reflete uma
teoria educacional ou não educacional. Mas, com certeza, ele está ligado à formação
dos estudantes/discentes interferindo em vários aspectos como caráter; nos
aspectos psicológico-sociais, nas habilidades, nas atitudes e nos comportamentos
esperados socialmente de quem pensou e pensa a sua execução.
Dito isso, no campo mais epistemológico e teórico, é possível afirmar,segundo
Apple, no livro Ideologia e Currículo, que ele tem poder por meio dos conhecimentos
estabelecidos durante os estudos formativos das pessoas, mediante procedimentos
técnicos utilizados no processo de ensino e aprendizagem no cotidiano das escolas
e das universidades. Por isso, ele segue, ou melhor, atende às normativas legais
aprovadas em formato de leis, resoluções, pareceres etc., nas mais variadas
instâncias do poder político das instituições como Ministério da Educação (MEC),
Conselho Nacional de Educação, Secretarias de Estado e de Município na área da
Educação, escolas, universidades, faculdades etc.
Assim, as instituições públicas de ensino no geral precisam atender às
normas estabelecidas legalmente; caso contrário, os órgãos de controle, sejam quais
forem, podem questionar. É bem verdade que, no caso das universidades públicas,
essas possuem assegurada a sua autonomia na Constituição Federal de 1988 e nos
seus regimentos internos. Entretanto os currículos possuem tanto valor que, apesar
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da autonomia universitária, os cursos de graduação organizam-se conforme
objetivos e características de acordo com as diretrizes curriculares nacionais
estabelecidas pelo CNE.
Então, ficamos pensando: existe autonomia? Na realidade as formulações de
uma proposta de um currículo nas licenciaturas estão amarradas conforme a
correlação de forças que existam no Poder Executivo, no Poder Legislativo, nos
conselhos, nos fóruns e outros, de forma que ficam os cursos responsáveis por
pensar, discutir, debater etc., com seus pares, estudantes, colegiados de cursos de
licenciaturas, representantes dos conselhos internos, com os centros acadêmicos e
com a comunidade em geral, a criação ou a modificação do Projeto Pedagógico do
Curso, de forma democrática, conforme assegura a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, n.° 9.394/96. O intuito é debater de forma ampla sobre a
confecção da proposta de formação que o curso irá ofertar, o que é reforçado pela
participação de todos e pelas representações como as dos órgãos de controle social.
Porém as normas legais dificultam a formação que não seja a dos interesses das
classes dominantes.
Isso porque os sistemas educacionais geralmente estão para atender às
necessidades da ordem econômica solicitada pelo mercado, ou seja, pelo capital.
Consequentemente, a formação será na lógica da produção da mercadoria dos
meios de produção. Aí vêm as discordâncias muitas vezes, principalmente nas áreas
de humanas nas licenciaturas, no campo do ensino público, porque as lutas internas
para formulação do PPC são intensas indo do campo teórico ao legal.
Nesse sentido, é bom lembrar que, segundo Cury (2002), a educação é um
direito aprovado na Constituição Federal de 1988, fato que ampliou a democracia
política brasileira alargando os mecanismos do exercício do poder da sociedade civil
pela iniciativa popular, por meio de plebiscito e de emendas populares. Fica como
dica que Constituição a assegura no Capítulo II, do Título II, os Direitos Sociais, no
artigo 6.º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição”.
Então, estamos dizendo que a discussão sobre o currículo é uma verdadeira
arena ideológica e política, uma vez que os cursos universitários das licenciaturas
têm de responder às exigências legais. Por isso, cabe ao colegiado e ao núcleo
estruturante do curso tomar para si toda a discussão teórica, agendar debates sobre
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a

proposta

dos

objetivos

e

metas

que

pretendam

alcançar,

além

de

encaminhamentos de ordem burocrática administrativa, como também dialogar com
fóruns, conselhos, representantes de classes e outros mais.
Eu não tenho como responder se todos os cursos de licenciatura das
universidades públicas discutem em seu currículo sobre os órgãos de controle
social. Mas posso afirmar que o Curso de Licenciatura em Pedagogia, da Faculdade
de Educação, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), tem disciplinas e suas
ementas que envolvem a temática, como Políticas Públicas Educacionais, Direitos
Humanos, Gestão da Educação, Gestão e Planejamento Educacional e outros.
CME em Foco - Na sua visão, a universidade está formando cidadãos críticos para
o exercício do controle social?
Heloísa Borges - A questão é muito complexa para responder de forma objetiva.
Também nem sei se eu tenho condições de responder pela exigência da
complexidade que envolve esse estudo. Mas irei tentar responder dentro das minhas
limitações.
Como já falei anteriormente, a universidade foi criada para atender às classes
dominantes de cada época histórica do local (Estado) que a criou. As universidades
brasileiras não fugiram à regra. Porém elas possuem relações sociais internas que,
segundo Anísio Teixeira (1998), não se resumem somente a difundir conhecimento
por meio de livros, mas também objetivam preparar pessoas que sirvam ao saber
vivo, por meio de experiências humanas, numa perspectiva da práxis, de forma
consciente e progressista. Para o autor, as universidades têm a função de difundir a
cultura para aqueles que desejam aprender no intuito de depois devolverem esse
conhecimento à sociedade por meio da sua atuação profissional.
Mas, para formar pessoas para a cidadania, é necessário entender o
significado exato dessa palavra, pois a concepção de cidadania está em contínuo
processo de construção, logo, de mudança. É bem verdade que esse conceito se
altera na história, se confunde com as lutas pelos direitos fundamentais das
pessoas, como forma de eliminar as desigualdades e as exclusões sociais existentes
nas sociedades de classes. Para pensar sobre a cidadania, faz-se necessário fazer
referência às múltiplas dimensões dos direitos (civis, políticos e sociais), dos deveres
e das garantias sociopolíticas do ser humano. Tais dimensões reforçam o papel das
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pessoas como partícipes da sociedade, e não como pessoas-objetos que
correspondem aos interesses hegemônicos das classes dominantes, que se
conformam com os processos de opressão social colocada pelo modelo da
sociedade vigente no País, o que naturaliza os privilégios, as injustiças e a negação
da cidadania plena.
Nesse sentido, compreendo que a universidade pública se coloca como
vanguarda das lutas da sociedade brasileira no intuito de participar e de assegurar a
todas e a todos seus direitos por uma vida digna. Poderia aqui citar vários momentos
da história em que as universidades estiveram com sua comunidade reivindicando
pela liberdade, pela democracia e por condições de vida melhor para a sociedade
brasileira.Mas considero desnecessário exemplificar no momento.
Assim, é possível dizer que as universidades, por meio de suas práticas
formativas e teóricas, vêm trabalhando numa perspectiva da teoria crítica para
entender as questões sociais presentes na sociedade contemporânea. Buscam
romper com a visão ingênua de sociedade harmoniosa estimulando a reflexão crítica
para superar a alienação social que é colocada pela sociedade de consumo
planificado pela economia hegemônica da globalização do mercado.
Dito isso, é possível afirmar que as universidades incentivam as participações
de forma coletiva de seus membros como exercício de preparar para a cidadania
crítica de forma consciente de seus direitos e seus deveres, principalmente do
reconhecimento do papel dos órgãos de controle social, que são as organizações de
classes, os fóruns, os conselhos etc.
Comentários Finais:
Heloísa Borges - Nas minhas considerações, gostaria de retornar ao papel do
Estado, como aparelho administrativo, institucionalizado, formulador e executor da
política pública. Diante dessa definição, ele desenvolve estratégias para a
manutenção das classes dominantes no poder, que muitas vezes utilizam essa
política para mediar as tensões entre as classes em decorrência das contradições
sociais.
Mas, apesar de todo o aparato, o Estado é obrigado a ceder espaço para a
sociedade civil por meio de suas organizações, que são os fiscais de determinadas
ações das políticas, ou melhor, das ações governamentais, de seus gestores
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públicos, dando a corresponsabilidade mediante os órgãos de controle social.
Assim, concluo as minhas reflexões sobre as questões levantadas. Espero
que contribua para o debate da revista. Desse modo, agradeço pelo convite para
participar desta entrevista.
Heloísa Borges
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RESUMO
Este relato de experiência discorre sobre a iniciativa da presidência do Conselho
Municipal de Educação de Manaus em fomentar, entre conselheiros e assessores
técnicos desse órgão, o exercício da escrita, tendo em vista a produção de artigos
para a CME em Foco - Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus. O
texto busca situar o leitor no contexto histórico da referida revista e apresenta um
documento norteador para aqueles que pretendem publicar artigos neste veículo de
comunicação. O volume de material produzido, em formato de relatórios ou
pareceres oriundos de pesquisa a respeito de vários temas concernentes à
Educação, justifica o desafio posto por parte da presidência deste renomado órgão,
para que assessores e conselheiros dessem início a exercício tão importante nos
dias atuais. O registro do “fazer” do CME se reveste de caráter histórico sobre os
quais se debruçarão os que possam dele usufruir no futuro, pois servirá de fomento
para as equipes de assessores técnicos e conselheiros que, posteriormente,
comporão os quadros deste órgão colegiado, bem como de subsídio para os que
buscam informações/orientações junto ao CME.
Palavras-chave: Artigos. Escrita. Produção. Assessores. Conselheiros.
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INTRODUÇÃO
O Conselho Municipal de Educação de Manaus (CME/Manaus) é Órgão
Colegiado, representativo da comunidade, integrante do Sistema Municipal de
Ensino de Manaus (SME) e vinculado à Secretaria Municipal de Educação de
Manaus (SEMED), tendo funções consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa,
normativa, fiscalizadora e de controle social.
O CME/Manaus é constituído por 09 (nove) conselheiros titulares e 09 (nove)
suplentes. Além disso, possui assessoramento técnico e administrativo, formado
pela secretária executiva e por assessores técnicos; cada um com atribuições
específicas, conforme regimento interno (RESOLUÇÃO n.05/CME/2010).
Embora o trabalho dos conselheiros e dos assessores técnicos do Conselho
Municipal de Educação de Manaus (CME) resulte em uma vasta gama de
documentos escritos, em cuja produção o acesso a um amplo cabedal de
conhecimentos é condição necessária, estes mesmos conselheiros e assessores
técnicos não costumam publicar artigos em que abordem, reflitam, explicitem,
divulguem e deem amplitude a esta relevante, rica, substanciosa e essencial
atividade. Mesmo a edição da CME em Foco - Revista online do Conselho Municipal
de Educação (CME) - não foi capaz, por si só, de despertar os escritores latentes
entre conselheiros e assessores técnicos.
Ante esse cenário - com vasta gama de materiais e estudos de conselheiros e
assessores, além do veículo disponível para publicação - pensou-se em promover
discussões com esses agentes, no sentido de estimulá-los e apoiá-los na
transposição desses fazeres e saberes para o ambiente da CME em Foco, no
formato de artigos.
Para uma revista sobre Educação, que pretende informar as pessoas sobre
determinadas temáticas na área, estimular a escrita desses textos entre os
assessores e conselheiros ganha maior relevância diante da realidade de disputa
desse espaço entre diversos interesses nem sempre confessos. Assim, este texto
narra, de forma resumida, essa iniciativa, bem como busca situar o leitor no contexto
histórico da CME em Foco.
1. Da Revista Digital do Conselho Municipal de Educação - CME em Foco
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Por ocasião da comemoração dos vinte anos de criação do Conselho
Municipal de Educação de Manaus, que ocorreu no ano de 2016, vários eventos
alusivos a essa efeméride foram realizados ao longo daquele ano. Dentre eles,
houve o lançamento da CME em Foco - Revista do Conselho Municipal de
Educação de Manaus, ocorrido durante uma sessão solene que homenageou
conselheiros que fizeram parte deste órgão colegiado ao longo de duas décadas.
Essa iniciativa partiu dos conselheiros municipais que faziam parte do
colegiado naquele biênio, que sentiam necessidade de maior divulgação dos atos
exarados e das atividades realizadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME).
A proposta teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para a
publicação da revista no formato online.
A publicação da Revista exigiu uma série de ações e intervenções para que a
concepção se materializasse. Dentre as diversas ações, pode-se destacar: a
obtenção do International Standard Book Number (ISBN); a organização de um
Conselho Editorial incumbido de revisar, aprovar os artigos submetidos à Revista e
contribuir na divulgação. O Conselho Editorial é composto por professores de
instituições de ensino superior do estado do Amazonas e de outros estados do
Brasil, que contribuem voluntariamente com o seu trabalho para a edição de cada
número.
A publicação é anual, com temas específicos em cada número e traz artigos,
entrevistas, relatos de experiências, atos normativos e notícias dos eventos
realizados pelo CME. A ideia é divulgar as ações do Conselho, como também as
produções de professores das redes pública e privada do sistema municipal de
ensino de Manaus e de outros estados e municípios brasileiros.
A partir da existência de um veículo de comunicação do órgão normativo do
Sistema Municipal de Ensino, abre-se a oportunidade para o estabelecimento de
uma comunicação direta com a comunidade. É um modo de proporcionar, a quem
interessar, informações do universo escolar e do trabalho realizado pelo Conselho
Municipal de Educação, abastecendo os leitores com informações e orientações
importantes da área educacional.
2. Do estímulo/apoio à produção de artigos para a CME em Foco
O desenvolvimento da tecnologia da comunicação fez surgir discussões sobre
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o fim da escrita. Porém, o que os estudiosos do tema vêm destacando é justamente
o contrário, pois as redes de comunicação virtual estão exigindo melhor capacidade
de expressão escrita. De modo geral, as pessoas expõem suas ideias, mediante
textos que ficam registrados nas redes sociais, forçando alguns desses usuários a
buscarem aprimoramento na expressão escrita, cuja realização possibilita o
aparecimento de escritores, que devem valorizar, cada vez mais, a importante
tecnologia da escrita.
Na parte introdutória deste relato, já se fez referência à vasta gama de
documentos e estudos produzidos pelos conselheiros e assessores do CME, sem
que essas atividades rotineiras resultassem em artigos produzidos e publicados.
Também já foi referido que esse caldo em constante estado de ebulição sinalizava
uma oportunidade ímpar para impulsionar/despertar os potenciais escritores
adormecidos pela dinâmica das atividades rotineiras.
O registro do “fazer” do CME se reveste de caráter histórico, sobre o qual se
debruçarão os que possam dele usufruir no futuro. Ele servirá de fomento para as
equipes de assessores técnicos e conselheiros que, posteriormente, comporão os
quadros deste órgão colegiado.
Mesmo com a obviedade da escrita como material de trabalho no CME - pela
exigência de produção de relatórios, pareceres e tantos outros materiais -, há
resistências naturais em desenvolver outro tipo de produção. No caso em tela, é o
caso dos artigos, talvez unicamente pela falta desse exercício. Entretanto, essa
dificuldade pode ser superada pelo entregar-se à prática; daí a importância do
incentivo, da visão inovadora e paciente da assunção dessa responsabilidade por
parte da atual Presidência do CME.
Talvez essa seja uma tarefa, muitas vezes, extenuante pela necessidade de
atender outras demandas, pois o tempo “escorre entre os dedos”. Mas, ela pode pelo fato de ser desafiante - trazer satisfação, na medida em que a dificuldade for
superada. A superação da dificuldade proporciona sensação libertadora, pois, revela
a capacidade de crescimento pessoal e, ao mesmo tempo, um ganho para a
coletividade, na medida em que se coloca os conhecimentos que se tem à
disposição do “Outro”.
Convencido da possibilidade concreta de estimular/apoiar esses agentes do
CME na produção e publicação de artigos, um grupo composto por conselheiros e
assessores técnicos decidiu encampar a nobre tarefa de motivar os demais
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integrantes do CME para a escrita de artigos. Igualmente, pôs-se a tarefa de
elaborar um documento norteador; documento esse que abordaria/descreveria, de
forma bem didática, as etapas e os elementos componentes do artigo, demonstrados
por exemplos concretos, extraídos de publicações.
O referido grupo de trabalho reuniu-se ao longo do ano de 2021 e foi
construindo, de forma colaborativa, um documento, cujo conteúdo apresenta os
subsídios necessários para a escrita de artigos para submissão e publicação na
CME em Foco. Do trabalho desse grupo resultou o “DOCUMENTO NORTEADOR
PARA A PRODUÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS À REVISTA ONLINE CME em
FOCO”.
O referido documento, incluído como “Anexo” neste texto, objetiva subsidiar a
produção de artigos para pessoas interessadas em publicar na CME em Foco Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus. Ele fornece orientações
quanto à estrutura de um artigo, cujo modelo está pautado nas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Ressalte-se que os artigos publicados na CME em Foco são de total
responsabilidade de seus autores, ficando os direitos autorais cedidos à Revista,
quando do envio para publicação e que a publicação de artigos está condicionada a
pareceres favoráveis do Conselho Editorial CME em Foco.
CONCLUSÃO
Dos esforços desse grupo de trabalho resulta a publicação, neste número, de
artigos produzidos por integrantes do CME. Os artigos trazem temas pertinentes ao
funcionamento das instituições de ensino no que diz respeito à documentação
necessária à sua regularização, assim como à adequação da estrutura física,
aspectos necessários à oferta de uma educação de qualidade.
Tal resultado

demonstra

a

assertividade

da

proposta

de

estimular

conselheiros e assessores técnicos à escrita de artigos, visto que essas produções,
além de projetar seus autores, integrarão as bases de conhecimentos já existentes
sobre as temáticas abordadas.
Dada que a quantidade de artigos produzidos, comparada ao número de
integrantes do CME é relativamente pequena, resta evidenciada a necessidade de
continuidade das ações do grupo de trabalho com o fito de sensibilizar e auxiliar
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mais membros do CME a enveredar no mundo mágico, contagiante e inebriante do
registro proporcionado pela escrita, de seus pensamentos, visões, bem como
compartilhar um pouco de si com a humanidade.
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ANEXO
DOCUMENTO NORTEADOR PARA A PRODUÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS
À REVISTA ONLINE “CME em Foco”
O documento ora apresentado tem por objetivo subsidiar a produção de
artigos para pessoas interessadas em publicar na CME em Foco - Revista do
Conselho Municipal de Educação de Manaus e oferecer orientações quanto à
estrutura de um artigo. Seu modelo está pautado nas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Ressalta-se que os artigos encaminhados são de total responsabilidade de
seus autores, ficando os direitos autorais cedidos à Revista, quando do envio para
publicação. E a publicação de artigos está condicionada a pareceres favoráveis de
membros do Conselho Editorial.
Partes que compõem um artigo científico:
Título
Autor (a) (es)
Resumo / Palavras-chave
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão/Considerações Finais
Referências
1.TÍTULO DA PUBLICAÇÃO
O título da publicação (no caso da CME em Foco, o artigo) deve ser proposto
de modo a convidar o leitor, chamar sua atenção, além de despertar seu interesse
pela temática que está sendo apresentada pelo autor. O título deve ser claro,
preciso, para identificar o conteúdo do texto, possibilitando sua indexação e
recuperação das informações.
Especificamente para as publicações na Revista CME em Foco, o título deve
ser escrito em fonte tamanho 12 (Arial ou Times New Roman), em negrito e
centralizado na página.
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2. AUTOR(ES)
O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser escrito(s) logo abaixo do título,
alinhado(s) à direita, incluindo nota de rodapé e na nota de rodapé incluir as demais
informações do(s) autor(es).
3. RESUMO
Pode-se dizer que, depois do título, o resumo é o convite ou não, à leitura do
artigo, considerando que é onde o leitor terá acesso às informações básicas sobre o
texto, quais sejam: introdução, desenvolvimento, conclusão. Para tanto, de acordo
com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o resumo deve ser
conciso e claro ao apresentar os pontos mais relevantes do texto.
Ainda com base na ABNT, a estrutura do resumo deve acompanhar a
seguinte orientação:
✔ conter entre 100 e 250 palavras, todas em um único parágrafo;
✔ o texto deve estar redigido na 3ª pessoa do singular, com verbo na voz
ativa. Exemplo: “Este trabalho apresenta uma análise sobre a situação
política do Brasil […] Verificou-se que, diante do cenário de
incertezas…”;
✔ evitar abreviações e não utilizar referências bibliográficas;
✔ conter entre 3 e 5 palavras-chave, ao final, separadas por ponto e
finalizadas por ponto.
O resumo deve ter a seguinte formatação: fonte Times New Roman ou Arial,
tamanho 12; título alinhado à esquerda, em caixa alta e em negrito; texto e palavraschave justificados e com espaçamento simples entre linhas.
Recomenda-se que o resumo seja o último tópico a ser escrito, pois como já
mencionado, é nele que estará apontado o que há de mais importante em todo o
texto. No resumo deve estar descrita a essência do trabalho, de maneira que o torne
atrativo ao leitor.
Exemplo:
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RESUMO
Este texto visa refletir sobre a Educação Infantil, direito da criança brasileira, cujo
objetivo é a formação integral de meninos e meninas de zero a cinco anos de idade,
atuando sobre a formação de suas diferentes linguagens, capacidades, afetos e de
sua personalidade. Um trabalho de tal magnitude exige que aqueles que a ele se
dedicam desenvolvam conhecimentos teórico-práticos que contribuam para uma
prática pedagógica intencional, imbuída dos princípios do respeito às especificidades
da criança; da valorização das interações e da brincadeira; do diálogo com famílias e
comunidades e da organização de tempos, espaços e relações capazes de
aproximar as crianças do conhecimento humano em suas diferentes dimensões e
expressões. O desenvolvimento integral (físico, psicológico, intelectual e social) da
criança, em creches e pré-escolas, depende da construção de uma escola da
infância em que a ênfase em conteúdos disciplinares seja substituída por
experiências envolventes, que possibilitem a atividade infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil. Desenvolvimento Humano. Direito da Criança.
4. INTRODUÇÃO
A introdução busca situar o leitor no contexto da temática que está sendo
abordada, oferecendo uma visão global, esclarecendo as delimitações estabelecidas
na abordagem do assunto e as razões que levaram o autor a tratar do tema em
questão (ABNT 6023).
Exemplo:
INTRODUÇÃO
O presente artigo propõe uma discussão teórica que tem como base as
pesquisas realizadas por Freire (2009, 2013, 2015) e Sá (2015), a respeito da
docência em tempos de educação a distância. Trata-se de um recorte bibliográfico
que destaca a articulação teórica realizada por ambas as pesquisadoras, visando
apresentar a divisão do trabalho educativo, evidenciando a importância da ação
educativa e das concepções sobre docência, a partir do resgate de teóricos como
Tardif e Levasseur (2011), sobre a ação na perspectiva de Arendt (2007) e Morin
(2009), propondo uma discussão a respeito da fragmentação da docência no âmbito
da educação a distância. Assim, na sessão sobre docência e ação educativa, é
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possível compreender a relação complexa entre sujeitos e educação, com destaque
para um olhar complexo sobre os sujeitos e a educação. Na sessão sobre docência
e tutoria, destaca-se a articulação teórica sobre esses dois construtos, tendo como
norte a questão da divisão do trabalho educativo revelado pela desvalorização dos
profissionais considerados não docentes que, ao mesmo tempo, lidam com as
questões dos alunos. Assim, este artigo é um convite para um olhar teórico a partir
das contribuições da complexidade de Morin (2009), pois revela argumentos
importantes em defesa da docência complexa em tempos de educação a distância.
5. DESENVOLVIMENTO
Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR
6022:2018, o desenvolvimento é a “parte principal do artigo, onde contempla a
exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado”.
É onde o autor discute as ideias de outros autores sobre o assunto abordado
(fundamentação teórica). Quando o artigo apresentar resultados de pesquisa de
campo ou relatos de experiência, devem ser colocados nesta parte os
procedimentos metodológicos. Também devem ser especificados: “tipo de pesquisa,
população e amostragem, instrumentação, técnica para coleta de dados, tratamento
estatístico, análise dos resultados, entre outros, podendo ser enriquecido com
gráficos, tabelas e figuras” (Passo a passo de como desenvolver um artigo
científico).
A estruturação do texto deve seguir uma organização lógica e poderá ser
subdividida em seções e subseções, conforme a ABNT NBR 6024:2012. O título
dessa seção não deve ser grafado com a palavra “desenvolvimento”, mas sim, com
um título escolhido pelo autor, e se houver necessidade subdividi-lo.
Exemplo:
1. Educação formal, informal e não formal
1.1 Conceitos e objetivos
Os termos formal, não formal e informal são de origem anglo-saxônica,
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surgidos a partir de 1960. Vários fatores ocasionados pela segunda Guerra Mundial
desencadearam uma crise educacional nos países do primeiro Mundo, dentre eles:
a) os sistemas escolares não conseguiam atender a grande demanda escolar; b) os
sistemas escolares não cumpriam seu papel em relação à promoção social e; c) a
não formação de recursos humanos para as novas tarefas que surgiam com a
transformação industrial. Com isso ocorreu, de um lado, a exigência de um
planejamento educacional e de outro, a valorização de atividades e experiências não
escolares, tanto ligadas à formação profissional quanto à cultura geral (FÁVERO,
2007).
Segundo Gohn (2006, p. 28), quando se fala em educação não formal, é
quase impossível não a comparar com a educação formal, a autora faz uma
distinção entre as três modalidades, demarcando seus campos de atuação:
A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos
aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube,
amigos, etc., carregada de valores e cultura próprias, de pertencimento e
sentimentos herdados; e a educação não formal é aquela que se aprende
“no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências,
principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas.

Sendo assim, a educação formal tem um espaço próprio para ocorrer, ou seja,
ela é institucionalizada e prevê conteúdos, enquanto a educação informal pode
ocorrer em vários espaços, envolve valores e a cultura própria de cada lugar. Já a
educação não formal ocorre a partir da troca de experiências entre os indivíduos,
sendo promovida em espaços coletivos.
Quanto aos objetivos de cada uma das modalidades, Gohn (2006), destaca
para a educação formal os concernentes ao “ensino e aprendizagem de conteúdos
historicamente sistematizados”, que prepara o indivíduo para atuar em sociedade
como cidadão ativo. A educação informal tem como objetivo socializar os indivíduos
e desenvolver hábitos e atitudes, isso ocorre de acordo com a cultura e os valores
de cada grupo. A finalidade da educação não formal é proporcionar conhecimento
sobre o mundo que envolve os indivíduos e suas relações sociais. Esse tipo de
educação surge dos interesses e necessidade das pessoas de cada grupo e quando
visa à justiça social, “fortalece o exercício da cidadania” (GOHN, 2006 p. 29).
A educação formal é metodicamente organizada, ela segue um currículo, é
dividida em disciplinas, segue regras, leis, divide-se por idade e nível de
87

conhecimento. Diferentemente daquela primeira, a educação informal é um processo
permanente e não organizado”. Enquanto a educação não formal trabalha com a
subjetividade do grupo e contribui para sua construção identitária (GOHN, 2006).
Percebe-se nas três modalidades características diferenciadas, entretanto, a nosso
ver podem ser complementares.
Segundo Gohn (2006, p. 31), os resultados esperados para cada um dos três
tipos de educação são: para a educação formal, a aprendizagem e a titulação; para
a educação informal os resultados acontecem a partir da visão do senso comum;
enquanto que na educação não formal há o desenvolvimento de vários processos,
dentre eles: “consciência e organização de grupo”, “construção e reconstrução de
concepções”, “sentimento de identidade”, “formação para a vida”, “resgate do
sentimento de valorização de si próprio”, “os indivíduos aprendem a ler e interpretar
o mundo que os cerca”. Um bom exemplo de educação não formal está na
Pedagogia utilizada por Paulo Freire, onde os educandos nos “círculos de cultura”
discutiam sua realidade e faziam além da leitura da palavra, a leitura de mundo.
Gohn (2006) ressalta a importância da educação não formal, pois está
“voltada para o ser humano como um todo”, entretanto, afirma que àquela não
substitui a educação formal, mas poderá complementá-la através de programações
específicas e fazendo uma articulação com a comunidade educativa. Embora ambas
as modalidades tenham objetivos bem similares, como a formação integral do ser
humano, a educação não formal tem objetivos que lhe são próprios, devido à forma
e ao espaço em que se realizam suas práticas. Mais uma vez observamos a
complementaridade das modalidades de educação das quais estamos tratando,
embora ocorram em locais diferentes e tenham objetivos específicos.
1.2 Educação formal, informal e não formal em ciências
Como foi abordada anteriormente, a educação formal é aquela que acontece
no espaço escolar institucionalizado, onde há um currículo a seguir, normas a
cumprir e onde o principal objetivo é a aprendizagem. Chassot (2003) discorre sobre
a escola enquanto instituição formal em uma sociedade globalizada, relatando a
respeito da invasão do mundo exterior nas salas de aula, e por outro lado, a forma
como ela hoje se exterioriza. Em tempos anteriores, a escola servia de referência à
comunidade por ser detentora do conhecimento, diferentemente de hoje, onde os
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conhecimentos do mundo exterior adentram no mundo escolar. Em muitos casos, os
alunos estão muito mais informados do que os próprios professores que muitas
vezes não têm acesso à internet, TV a cabo, etc. Na visão daquele autor, a
globalização provocou uma “inversão no fluxo de conhecimento”, sendo hoje, da
comunidade para a escola. Sendo assim, faz-se necessário que a escola reveja seu
papel em relação à disseminação do conhecimento.
O ensino de ciências, entre os anos 80 e início dos anos 90, era centrado na
aquisição de conhecimentos científicos, o professor se preocupava com a
quantidade de páginas do livro que eram repassadas ao estudante. Hoje é
inconcebível um currículo que não esteja voltado para “aspectos pessoais e sociais”
dos estudantes (CHASSOT, 2003).
Krasilchik (2000) chama a atenção em artigo escrito sobre as reformas
ocorridas no ensino de ciências, que à medida que a ciência e a tecnologia foram
consideradas como importantes para o desenvolvimento econômico, social e
cultural, o ensino das ciências também foi se tornando importante chegando a fazer
parte das diversas reformas educacionais ocorridas em todo o mundo. Os conteúdos
e temas trabalhados nas disciplinas refletem as ideias sobre Ciência. À medida que
os problemas sociais foram surgindo no mundo, outros temas foram sendo
incorporados aos currículos. No Brasil temas contemporâneos como: educação
ambiental, saúde e educação sexual foram vinculados ao currículo e denominados
de “temas transversais”.
Moreira (2004, p.1) conceitua educação em ciências de forma bem
abrangente distinguindo-a do treinamento científico, que prepara o futuro cientista e
está voltado para o “fazer ciência” e as teorias científicas:
A educação em ciências, por sua vez, tem por objetivo fazer com que o
aluno venha a compartilhar significados no contexto das ciências, ou seja,
interpretar o mundo desde o ponto de vista das ciências, manejar alguns
conceitos, leis e teorias científicas, abordar problemas raciocinando
cientificamente, identificando aspectos históricos, epistemológicos, sociais e
culturais das ciências.

Esse conceito de educação em ciências demonstra a preocupação do autor
com a formação integral do estudante no que diz respeito à educação científica.
Desenvolver essas habilidades requer preparação por parte do professor que tem a
função precípua de despertar no estudante o gosto, a curiosidade e o interesse
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pelas questões que envolvem a ciência.
Segundo Marques (2002) existe um espaço próprio onde a educação trata do
conhecimento científico, este lugar são as escolas com os seus níveis de ensino,
suas regras e procedimentos, entretanto, ela não pode mais ater-se somente a esse
espaço, faz-se necessário lançar mão de outros ambientes que possam favorecer
uma aprendizagem mais significativa e instigante aos estudantes.
Para Rocha (2008, p. 62), a escola tem um papel importantíssimo no
movimento de alfabetização científica, “porém, ela não é capaz de fazer isso
sozinha, uma vez que, o volume de informação é cada vez maior, por isso a
importância de uma parceria desta com outros espaços onde se promove a
educação não-formal”. É importante que a escola incorpore essa atividade de visita a
esses espaços de divulgação científica em seu planejamento anual, mas não
somente como atividade complementar e espaço de lazer, mas como parte do
processo de ensino e aprendizagem, ou seja, trabalhando os conteúdos de ensino
das ciências naturais.
Vieira (2005) define a educação não formal como aquela que acontece fora do
ambiente escolar, podendo ocorrer em vários espaços, institucionalizados ou não:
Assim, a educação não-formal pode ser definida como a que proporciona a
aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços como
museus, centros de ciências, ou qualquer outro em que as atividades sejam
desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo definido (VIEIRA,
2005 p. 21).

Observamos que a educação não formal em Ciências está voltada para a
utilização de vários espaços educativos onde se pode proporcionar a aprendizagem
de forma mais prazerosa, levando o estudante à apreensão de conteúdos previstos
no currículo do espaço formal, como demonstra a autora supracitada em pesquisa
realizada com alunos do segundo segmento do ensino fundamental após uma visita
a um espaço não formal: “a avaliação mostrou que essa aula é importante no
processo de aprendizagem dos conteúdos abordados, além de ter sido reconhecida
como estimulante pelos alunos”.
Segundo Valente (2005), na década de 80 a Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, juntamente com vários países,
assumiu um compromisso em relação à Educação em Ciências, em que a ideia de
“ciência para todos” e ao longo da vida foi propagada. Nesse aspecto fica cada vez
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mais evidente que a educação científica não diz respeito somente à escola, mas a
outros setores da sociedade como afirma Fenshan apud Valente (2005 p. 54):
O conhecimento que o público adulto tem sobre os temas científicos mais
atuais e relevantes, não vem das experiências escolares, mas da ação da
divulgação científica, da mídia eletrônica de qualidade e dos museus de
ciência, que trazem para as suas exposições, tanto os conhecimentos
científicos/tecnológicos clássicos, quanto as temática atuais e/ou polêmicas.

Portanto, os espaços de divulgação científica, tornam-se imprescindíveis para
o desenvolvimento da educação científica não somente para aqueles que
frequentam a escola, mas para todos os cidadãos que de uma forma ou de outra
participam da vida em sociedade.
O conceito de “ciência para todos” está ligado ao movimento de alfabetização
científica surgido no Brasil na década de 70. Pesquisas de opinião indicavam uma
visão negativa por parte da população a respeito do papel da ciência e dos
cientistas, tudo isso em consequência dos danos causados com as descobertas
científicas em detrimento de seus benefícios. Tal situação foi detectada em vários
países, sendo mobilizadas ações governamentais no sentido de proporcionar a
alfabetização científica da população (KRASILCHIK, 2007).
Segundo essa mesma autora, há várias iniciativas nos últimos anos para
promoção da alfabetização científica, entre elas: revistas de divulgação científica,
jornais e centros de cultura científica. Nesse sentido, ela diz ser necessária a
tradução e recontextualização dos saberes científicos com o intuito de torná-los
compreensíveis ao público em geral, dessa forma os espaços de educação não
formais e informais tem grande contribuição a dar, entre eles, ela destaca: os
museus, os programas educativos no rádio e na TV e os meios impressos.
Podemos perceber por meio dos autores citados que a educação informal em
ciências ocorre pelos meios de divulgação científica. Para Jacobucci (2008, p. 64)
“esses espaços de Ciência e Cultura serão aliados da escola e da mídia na
formação da cultura científica brasileira”.
Dessa forma, pode-se inferir que as três modalidades de educação se
complementam, a educação não formal e informal através de seus espaços
educativos, podem estar oportunizando a aprendizagem de conteúdos da educação
formal. Por outro lado, as pessoas que estão fora do processo educativo formal
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quando em contato com espaços de educação não formal e informal, terão a
possibilidade de ter acesso às informações sobre a ciência e a tecnologia, estando
em consonância com o que propõe o relatório da Comissão Internacional sobre a
Educação para o Século XXI que destaca a educação ao longo da vida.
2. Circuito da Ciência: uma experiência de popularização da Ciência no Bosque
da Ciência do INPA
Para ilustrar o que se discorreu anteriormente, mencionaremos a seguir
exemplo de uma instituição que trabalha com pesquisa científica e que nas
dependências do seu espaço, funciona outro espaço onde é demonstrado o
resultado de suas pesquisas ao público em geral, denominado Bosque da Ciência.
O Bosque da Ciência é uma área de aproximadamente treze (13) hectares,
localizado no perímetro urbano da cidade de Manaus, na zona Leste. Foi inaugurado
em 1º de abril de 1995 com o objetivo de promover e fomentar o programa de
Difusão Científica e de Educação Ambiental do Instituto de Pesquisas da Amazônia
- INPA, ao mesmo tempo preservando os aspectos da biodiversidade existente no
local.
O Projeto Circuito da Ciência é uma ação de inclusão social e de
popularização da ciência onde são realizadas atividades socioeducativas junto às
comunidades da periferia, levando informações sobre os projetos desenvolvidos na
própria instituição, a saber: malária, dengue, leishmaniose, grandes bagres,
educação ambiental, nutrição, projeto Tartarugas da Amazônia, Mamíferos
Aquáticos da Amazônia, qualidade da água. O projeto é promovido mensalmente e
conta com a ajuda de professores, pesquisadores, estudantes, empresários,
voluntários que auxiliam nas exposições, palestras, oficinas educativas, caminhadas
nas trilhas, etc.
No dia 26 de março de 2011 foi realizada a primeira edição do projeto Circuito
da Ciência, cuja atividade tivemos oportunidade de acompanhar. Participaram do
evento aproximadamente 300 crianças do ensino fundamental da rede pública de
Educação de Manaus, acompanhadas de seus professores. Os estudantes
passaram por todos os ambientes, entretanto, alguns despertavam mais atenção e
curiosidade, dentre àqueles pode-se destacar a tenda dos invertebrados terrestres
vivos, lá eles podiam ver os animais e tocá-los. A “aranha caranguejeira” foi a
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atração principal, alguns, menos nervosos puderam sentir o animal passeando por
seus membros (Foto 1).
Outro espaço bem interessante do qual as crianças interagiram bastante era o
“Projeto

Insetos

Aquáticos:

biodiversidade,

ferramentas

ambientais

e

a

popularização da ciência para a melhoria da qualidade de vida humana no Estado do
Amazonas”. Ali era apresentado o interessante mundo dos insetos, fornecendo-lhes
informações sobre o ciclo de vida e ecossistemas aquáticos por meio de exposição,
manuseio e jogos interativos.
6. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS
A “conclusão” ou “considerações finais” é o espaço do texto no qual serão
listados os resultados obtidos, seja confirmando ou negando as hipóteses ou
argumentos iniciais, confrontando-os com os objetivos traçados. Para Souza (1991),
a conclusão “[...] é um espaço destinado a respostas, a afirmações, a opiniões e não
à formulação de ideias novas (não colocadas no desenvolvimento), a interrogações,
que ficarão sem respostas.”
Especificamente para os trabalhos acadêmicos, a maioria das instituições
formadoras disponibilizam manuais para seus estudantes de forma a auxiliá-los no
desenvolvimento de suas atividades. Abaixo extraiu-se o que expressam duas
dessas instituições sobre a conclusão.
Conforme o Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UNISINOS:
A Conclusão (ou Considerações Finais, verifique com seu orientador)
apresenta, de forma sintética, os resultados do trabalho, salientando a
extensão de sua contribuição e os méritos alcançados. Deve basear-se em
dados comprovados e fundamentar-se nos resultados e na discussão do
texto, com deduções lógicas correspondentes aos objetivos do trabalho.
(UNISINOS, 2021, p. 30).

Outra importante contribuição foi destacada do MANUAL BÁSICO PARA
ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO da UFRGS:
[...] após a análise e discussões dos resultados, são apresentadas as
conclusões e as descobertas do texto, evidenciando com clareza e
objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontadas ao
longo da discussão do assunto. Neste momento são relacionadas às
diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho, num processo de
síntese dos principais resultados, com os comentários do autor e as
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contribuições trazidas pela pesquisa. Cabe, ainda, lembrar que a conclusão
é um fechamento do trabalho estudado, respondendo às hipóteses
enunciadas e aos objetivos do estudo, apresentados na Introdução, onde
não se permite que nesta seção sejam incluídos dados novos, que já não
tenham sido apresentados anteriormente. (UFRGS, 2011, p. 3).

Os diversos manuais expressam o que determina a ABNT 6022/2003 sobre a
conclusão: “Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões
correspondentes aos objetivos e hipóteses.” Portanto a conclusão deve ser
apresentada com as características mencionadas de forma a completar o trabalho
desenvolvido e coroar o êxito da finalização de uma etapa, seguindo-se as demais
orientações e normas recomendadas para a publicidade do material no veículo a ser
utilizado.
Exemplo (artigo publicado na Revista CME em Foco):
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, embora o Conselho Municipal de Educação de Manaus tenha sido
criado com características de órgão de Estado, o grande desafio dos conselheiros
representantes dos principais segmentos - que buscam a melhoria da Educação
Municipal - é transformar esse espaço com participação direta dos cidadãos nas
decisões coletivas e no controle público e democrático da sociedade civil no
gerenciamento das ações voltadas à Educação. A experiência do Conselho
Municipal de Educação nos permite afirmar que a participação popular exige
definições claras de suas atribuições, sendo necessário aos conselheiros: formação
contínua, eleição do presidente pelos pares, reuniões periódicas, condições
materiais de funcionamento, apoio técnico e material ou pagamento de ajuda de
custo, imprescindível às eventuais despesas inerentes à participação. Na realidade,
grupos da sociedade civil desempenham papel fundamental na discussão de
problemas, na concepção de alternativas e na busca de medidas que possam levar
à sua adoção pelos Conselhos de Educação. Estes se constituem como órgãos
colegiados autônomos, com o papel de garantir a continuidade das políticas
educacionais, frente à transitoriedade dos governos, assumindo o compromisso do
desenvolvimento social da educação.
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7. REFERÊNCIAS
Devem ser apresentadas em ordem alfabética crescente (a- z), conforme
norma técnica da ABNT (NBR 6023:2018) e obedecer a seguinte ordem e
formatação: SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Edição (se houver).
Local de publicação: Editora, ano de publicação da obra.
Exemplo:
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2019.
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ATOS NORMATIVOS
PARECERES E RESOLUÇÕES
2019 A 2020
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INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO
ASSUNTO: Minuta de alteração da Resolução n. 004/CME/2011
PROCESSO Nº: 016/CME/2019
RELATOR: Tiago Lima e Silva
PARECER Nº:
CÂMARA:
APROVADO EM:
013/2019
CEF
25/07/2019
I - RELATÓRIO
A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelas leis n. 377/96, n. 528, de 07.04.2000
e n. 1.107 de 30.03.2007, e por decisão plenária aprovada em sessão ordinária no
dia

14.02.2019,

constituiu comissão,

por

meio

da Portaria n. 003/2019-

GP/CME/MAO, composta por membros do CME/MAO e da Secretaria Municipal de
Educação de Manaus - SEMED/MAO, com a finalidade de alterar a Resolução n.
004/CME/2011 que estabelece normas para o Credenciamento de Instituições
Educacionais, Autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades da Rede Municipal de Ensino de Manaus.
O CME/MAO atento à dinâmica da realidade educacional, observando as
novas diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC, percebeu a
necessidade de alteração na Resolução n. 004/CME/2011 em razão de significativas
modificações na legislação educacional, em consonância com as transformações
sociais e econômicas e com a acelerada produção de conhecimentos.
Deliberou, ainda, o Colegiado do CME/MAO ser necessário o estabelecimento
de critérios de Credenciamento e Autorização de Funcionamento, específicos para a
Rede Pública Municipal de Ensino, dada as suas peculiaridades.
Aprovada

no

dia

14/02/2019

a

Portaria

n.

003/2019-GP/CME/MAO

estabeleceu prazo de 120 (cento e vinte dias), para que a comissão elaborasse e
apresentasse Minuta de alteração da Resolução n. 004/CME/2011.
A comissão iniciou os trabalhos em 27/03/2019 e concluiu em 10/06/2019.
Realizou 10 (dez) reuniões, momentos de muitas reflexões, debates e discussões
inerentes à matéria, suas variadas nuances e especificidades.
Por conseguinte, as reuniões transcorreram até a data de 10 de junho de
2019, com a efetiva participação dos membros da comissão, visando o cumprimento
do prazo estipulado pela Portaria n. 003-GP/CME/MAO, bem como a necessidade
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premente de uma normativa para regularização das unidades da Rede Pública
Municipal de Ensino, oportunizando assim, a análise do documento em referência
pelo atual colegiado.
Explicita-se que a Resolução n. 004/CME/2011, estabelece normas para o
Credenciamento de Instituições Educacionais, Autorização para o funcionamento do
Ensino Fundamental e suas modalidades, da Rede Municipal de Ensino de Manaus.
Para fundamentar a proposta de alteração da Resolução n. 004/CME/2011 a
comissão examinou a legislação educacional vigente e realizou estudos e pesquisas
em documentos oficiais, nos níveis federal, estadual e municipal, notadamente na
etapa do Ensino Fundamental e suas modalidades.
Os ciclos de debates, reflexões e estudos da comissão, bem como as
inferências da SEMED/MAO e da Assessoria Técnica do CME, contribuíram
significativamente para o aprimoramento desse documento.
Não menos significativas foram as contribuições do Colegiado, ao debruçarse sobre a Minuta de alteração da Resolução n. 004/CME/2011, de modo a torná-la,
tanto

quanto

possível,

alicerçada

na

legislação,

sem

inviabilizar

a

sua

operacionalização.
Eis a Minuta de alteração da Resolução n. 004/CME/2011:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MINUTA DE RESOLUÇÃO n. 013/CME/2019 APROVADA EM 25.07.2019
Estabelece critérios e normas para o
credenciamento de unidades de ensino,
autorização e renovação de autorização de
funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades da Rede Pública Municipal de
Ensino de Manaus.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei n. 377/96, alterada pelas Leis n. 528,
de 07.04.2000 e n. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO os princípios expressos na Constituição Federal de 1988 e suas
alterações;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN n.
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9.394/1996 e suas alterações;
CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara da
Educação Básica - CNE/CEB n. 07/2010 e a Resolução CNE/CEB n. 04/2010, que
definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n. 11/2010 e a Resolução CNE/CEB n.
07/2010, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno
- CNE/CP n. 002/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n. 002/2017, que institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, a ser respeitada
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica;
CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Municipal de Educação de Manaus CME/MAO de n. 013/2019, da lavra do conselheiro Tiago Lima e Silva, aprovado em
reunião ordinária no dia 25/07/2019.

RESOLVE:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Estabelecer critérios e normas para o credenciamento de unidades de
ensino, autorização e renovação de autorização de funcionamento do Ensino
Fundamental e suas modalidades, da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.
Art. 2º O funcionamento regular das unidades de ensino com oferta do Ensino
Fundamental e suas modalidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus
dependerá de:
I - ato de criação do Poder Executivo Municipal;
II - autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades;
III - renovação de autorização de funcionamento do Ensino Fundamental e
suas modalidades.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Art. 3º O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
Art. 4º A carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas,
distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado aos estudos de recuperação, quando houver.
Art. 5º O Ensino Fundamental incluirá, pelo menos, uma jornada diária de 4
(quatro) horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo, progressivamente,
ministrado em tempo integral, a critério da Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 6º A oferta das modalidades de ensino correspondentes ao Ensino
Fundamental no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, Educação do Campo, Educação
Escolar Indígena, atenderá a normativas específicas.
Art. 7º As Propostas Pedagógicas das unidades de ensino devem ser
elaboradas e executadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC.

TÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO, DA AUTORIZAÇÃO E DA RENOVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS
CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 8º As unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino são
consideradas credenciadas por Ato de Criação do Poder Executivo Municipal, a
partir da publicação do referido ato no Diário Oficial do Município de Manaus DOM/MAO.
Art. 9º As unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino, por meio
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do seu representante legal, deverão instruir a solicitação de Autorização de
funcionamento apresentando:
I - requerimento contendo a identificação da unidade de ensino e endereço;
II - ato de criação devidamente publicado no Diário Oficial do Município de
Manaus - DOM/MAO;
III - relação do quantitativo de estudantes por turma e turno;
IV - quadro de pessoal técnico e administrativo, especificando funções e
comprovando a qualificação e habilitação profissional;
V - indicação para Direção Escolar, em conformidade com o Regimento Geral
das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino;
VI - indicação para Secretaria Escolar, em conformidade com o Regimento
Geral das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino;
VII - quadro de pessoal docente com:
a)
graduação em Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em anos
iniciais do Ensino Fundamental;
b)
graduação em
curso de licenciatura nas áreas específicas do
conhecimento, quando se tratar dos anos finais do Ensino Fundamental;
c) no mínimo, formação em nível médio na modalidade normal.
VIII - calendário escolar;
IX - estrutura curricular;
X - projeto político-pedagógico;
XI - regimento escolar;
XII - proposta curricular devidamente adequada às Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental e à Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
Art. 10 Para os anos finais do Ensino Fundamental será exigido que a
Biblioteca seja organizada com acervo bibliográfico diversificado e atualizado, sob a
responsabilidade de Bibliotecário ou auxiliar de biblioteca, em conformidade com o
Regimento Geral das unidades da Rede Pública Municipal de Ensino.
CAPÍTULO II
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Art. 11 Quando se tratar de solicitação de Renovação de Autorização de
funcionamento do Ensino Fundamental e suas modalidades, as unidades de ensino
da Rede Pública Municipal de Ensino deverão anexar:
I - requerimento contendo a identificação da unidade de ensino e endereço;
II - resolução de autorização de funcionamento do curso;
III - relação do quantitativo de estudantes por turma e turno;
IV - quadro de pessoal técnico e administrativo especificando funções e
comprovando a qualificação e habilitação profissional;
V - quadro de pessoal docente com:
a)
graduação em Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em anos
iniciais do Ensino Fundamental;
b)
graduação em
curso de
licenciatura nas áreas específicas
do conhecimento, quando se tratar dos anos finais do Ensino Fundamental;
c) no mínimo, formação em nível médio na modalidade normal.
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VI - calendário escolar.
VII- estrutura curricular atualizada;
VIII - projeto político-pedagógico atualizado;
IX - regimento escolar atualizado;
X - proposta curricular atualizada.
TÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO
E RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Art. 12 Durante a tramitação dos processos de Credenciamento, Autorização
e Renovação de Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental, a
Assessoria Técnica do Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO,
fará análise da solicitação e realizará visita in loco.
§ 1º Em até 60 (sessenta) dias, a Assessoria Técnica emitirá relatório parcial,
dando ciência à unidade de ensino dos ajustes e/ou juntada de documentos a serem
efetivados, se necessário.
§ 2º Caso haja necessidade de ajustes na documentação a unidade de ensino
terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da ciência do relatório, para
efetivá-los.
§ 3º O prazo constante no § 2º poderá ser prorrogado, por igual período,
desde que a unidade de ensino apresente, antes de encerrado o prazo estabelecido,
as justificativas, encaminhando-as à presidência do Conselho para apreciação e
manifestação.
§ 4º Finalizados os prazos concedidos e, atendidas as diligências de forma
total ou parcial pela unidade de ensino, a Assessoria Técnica emitirá relatório final,
em até 60 (sessenta) dias.
Art. 13 A Assessoria Técnica, após elaboração de relatório final, encaminhálo-á à Secretaria Executiva para que esta realize a distribuição do processo à
Câmara de Ensino Fundamental e posterior designação do Conselheiro Relator,
para análise e deliberação do mérito.
§ 1º O Conselheiro Relator, após examinar o relatório final elaborado pela
Assessoria Técnica, bem como a documentação apresentada pela unidade de
ensino, efetuará visita in loco, se necessário, e emitirá parecer em até 4 (quatro)
reuniões ordinárias, a ser submetido ao Conselho Pleno, para fins de deliberação.
§ 2º Havendo decisão favorável, será emitido ato de Autorização de
funcionamento do curso, concedendo prazo de 6 (seis) anos.
§ 3º No caso do atendimento parcial da unidade de ensino quanto às
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exigências desta Resolução, será emitido ato de Autorização de funcionamento do
curso, com prazo estabelecido pelo Conselho Pleno.
§ 4º Na Renovação de Autorização de funcionamento de curso, atendidos os
critérios, será concedido prazo de 06 (seis) anos, com permanente
acompanhamento deste CME/MAO.
§ 5º A decisão do Conselho Pleno deverá ser comunicada ao interessado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, mediante ato legal, que será
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED/MAO, para
publicação no DOM/MAO.
TÍTULO V
DA INFRAESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
Art. 14 A construção, adaptação, reforma ou ampliação das unidades de
ensino pertencentes à Rede Pública Municipal de Ensino deverá atender às normas
e especificações técnicas.
Art. 15 O imóvel destinado ao funcionamento das unidades de ensino deve
ser adequado a essa finalidade e de acordo com as especificidades da demanda
atendida.
Parágrafo único. Não se admitem dependências de unidades de ensino
comuns e/ou contíguas a domicílios ou a estabelecimentos comerciais de qualquer
natureza.
Art. 16 As dependências do imóvel deverão apresentar condições adequadas
à localização, ao acesso, à segurança, à salubridade, ao saneamento, à
conservação, à higiene, à sonorização, à aeração e à iluminação natural e artificial,
bem como possibilitar acessibilidade para a locomoção de pessoas com deficiência
e/ou mobilidade reduzida.
Art. 17 Os espaços internos e externos das unidades de ensino devem ser
adequados às atividades administrativas, pedagógicas, recreativas, culturais e de
serviços gerais e conter estrutura que contemple:
I - espaço para recepção;
II - sala para professores e para coordenação pedagógica;
III- sala para os serviços administrativos: diretoria e secretaria;
IV - depósitos para material didático-pedagógico, material de limpeza, gêneros
alimentícios e para equipamentos de Educação Física;
V - espaços para atividades pedagógicas complementares como, laboratórios,
sala de recursos multifuncionais, auditório e outros;
VI - biblioteca;
VII - salas de aula, respeitada a metragem mínima de 1m² por estudante e 2,5
m² para o professor;
VIII - espaços destinados à cozinha, ao refeitório e à área de serviço que
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atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança;
IX - área, preferencialmente coberta, para recreação e prática de Educação
Física, compatível com o quantitativo atendido em cada turno de funcionamento da
unidade de ensino;
X - banheiros específicos para atendimento de estudantes, funcionários e
para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os equipamentos e utensílios utilizados no preparo e na
distribuição da merenda escolar deverão estar adequados às exigências de higiene,
segurança e sob constante manutenção.
Art. 18 Para efeito da garantia da qualidade do ensino, as unidades de Ensino
Fundamental e suas modalidades deverão atender no mínimo:
I - quantitativo de vasos sanitários compatível com a demanda atendida,
obedecendo a proporção mínima de 1 (um) por cada grupo de 40 (quarenta)
estudantes;
II - mobiliários e banheiros destinados ao atendimento dos estudantes do 1º
ano do Ensino Fundamental adequados à faixa etária;
III - condições básicas de acessibilidade e utilização de todos os ambientes ou
compartimentos para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, espaços para recreação e prática de
Educação Física, laboratórios e banheiros;
IV - mobiliários e equipamentos adequados ao uso dos estudantes atendendo
aos aspectos da qualidade e funcionalidade;
V - instalações hidráulicas e elétricas em pleno estado de funcionamento e
sob contínua manutenção.
Art. 19 A relação adequada entre o número de estudantes por turma e o
número de professores das unidades de Ensino Fundamental, deverá levar em conta
as dimensões físicas das salas de aula, as condições materiais, as necessidades
pedagógicas, visando a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem,
considerando no máximo:
I - 30 (trinta) estudantes para os anos iniciais;
II - 35 (trinta e cinco) estudantes para os anos finais.
Parágrafo único. As turmas devem ser organizadas de modo a atender o
público alvo da Educação Especial na perspectiva da inclusão, em conformidade
com a legislação que regula a matéria.
TÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 20 As unidades de ensino autorizadas serão submetidas à avaliação
periódica do CME/MAO, para verificação dos padrões de qualidade e do
cumprimento das exigências legais.
Art. 21 Ao CME/MAO compete verificar o cumprimento da legislação
educacional vigente, concernente:
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I - à operacionalização da estrutura pedagógica;
II - à qualificação e habilitação profissional do quadro técnico administrativo e
docente, de acordo com o estabelecido nesta resolução;
III - à aquisição de recursos didático-pedagógicos, de acordo com a demanda
atendida;
IV - às condições dos espaços físicos quanto à acessibilidade, às instalações
e a adequação às suas finalidades;
V - ao estado de conservação dos equipamentos e mobiliário escolar; VI - à
atualização permanente dos registros de escrituração escolar; VII - à oferta de
projetos e programas educativos.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22 As unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino que
transferirem suas atividades para outro imóvel e/ou alterarem a denominação,
obrigam a SEMED/MAO a encaminhar ao CME/MAO os seguintes documentos:
I - ofício dirigido ao CME/MAO informando a mudança ocorrida;
II -cópia do instrumento legal que consolidou a alteração.
Art. 23 A implantação de novas etapas e/ou modalidades de ensino implicará
nova solicitação de Autorização, a ser iniciada na forma do artigo 9º, incisos VII a XII
desta Resolução, com justificativa da modificação.
Art. 24 No caso de encerramento definitivo da unidade de ensino, a
SEMED/MAO deverá encaminhar ao CME/MAO:
I - ato de extinção emitido pelo Poder Executivo Municipal;
II - ofício informando sobre o encaminhamento dos arquivos documentais ao
setor competente da SEMED, que se responsabilizará pela guarda e expedição de
documentos;
III - ofício informando sobre a garantia de continuidade dos estudos dos
estudantes matriculados.
Parágrafo único. A SEMED/MAO deverá divulgar na mídia local o
encerramento das atividades da unidade de ensino, bem como o destino do seu
arquivo, assegurando o resguardo dos documentos públicos de interesse da
coletividade.
Art. 25 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno do Conselho
Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO.
Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus - DOM/MAO.
Art. 27 Revogam-se a Resolução n. 004/CME/2011 deste Conselho Municipal
de Educação de Manaus e disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
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EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, em Manaus 25 de julho de 2019.
II - PARECER
Considerando a competência do Conselho Municipal de Educação de Manaus
de legislar para a educação âmbito municipal, adequando-a às normas federais e
estaduais, bem como a necessidade de atualizar a Resolução n. 004/CME/2011.
Considerando a urgência em deliberar sobre a regularização das unidades de
Ensino Fundamental e suas modalidades, pertencentes à Rede Pública Municipal de
Ensino de Manaus, entendendo a necessidade de elaborar critérios para as
instituições públicas em função de suas especificidades.
Considerando a Minuta de alteração da Resolução n. 004/CME/2011,
resultado do sistemático, cuidadoso, meticuloso, minucioso e criterioso trabalho feito
pela comissão, constituída para esse fim, bem como as considerações e inserções
do Colegiado, somos de PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DA MINUTA DE
ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO n. 004/CME/2011.
III - VOTO DO RELATOR
O Relator vota nos termos deste parecer.
Manaus, 25 de julho de 2019.

TIAGO LIMA E SILVA
Conselheiro Relator
IV- DECISÃO DA PLENÁRIA
A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

ANA CÁSSIA ALVES CAVALCANTE
Conselheira
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CLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA
Conselheiro
DAVID LOPES NETO
Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO
Conselheiro
KALLEL PAIVA NAVECA
Conselheiro
LEOCÁDIA NETA MORAES MEDEIROS
Conselheira
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS
Conselheira

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 25 de julho de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS ALVES CASCAIS
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 013/CME/2019 APROVADA EM 25.07.2019
Estabelece critérios e normas para o
credenciamento de unidades de ensino,
autorização e renovação de autorização de
funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades da Rede Pública Municipal de
Ensino de Manaus.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei n. 377/96, alterada pelas Leis n. 528,
de 07.04.2000 e n. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n. 53 de 19/12/2006;
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n. 59 que dá nova redação aos incisos I
e VII do artigo 208, ao § 4º e caput do artigo 211 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 e seus incisos, no artigo 18 e seus
incisos, nos artigos 32, 33 e 34 da LDBEN n. 9.394/1996 e as Leis Federais
n.11.114/2005 e n.11.274/2006;
CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Municipal de Educação de Manaus CME/MAO de n. 013/2019, da lavra do conselheiro Tiago Lima e Silva, aprovado em
reunião ordinária no dia 25/07/2019.

RESOLVE:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Estabelecer critérios e normas para o credenciamento de unidades de
ensino, autorização e renovação de autorização de funcionamento do Ensino
Fundamental e suas modalidades, da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.
Art. 2º O funcionamento regular das unidades de ensino com oferta do Ensino
Fundamental e suas modalidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus
dependerá de:
I - ato de criação do Poder Executivo Municipal;
II - autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades;
III - renovação de autorização de funcionamento do Ensino Fundamental e
suas modalidades.
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TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 3º O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
Art. 4º A carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas,
distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado aos estudos de recuperação, quando houver.
Art. 5º O Ensino Fundamental incluirá, pelo menos, uma jornada diária de 4
(quatro) horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo, progressivamente,
ministrado em tempo integral, a critério da Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 6º A oferta das modalidades de ensino correspondentes ao Ensino
Fundamental no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, Educação do Campo, Educação
Escolar Indígena, atenderá a normativas específicas.
Art. 7º As Propostas Pedagógicas das unidades de ensino devem ser
elaboradas e executadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC.

TÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO, DA AUTORIZAÇÃO E DA RENOVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS
CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 8º As unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino são
consideradas credenciadas por Ato de Criação do Poder Executivo Municipal, a
partir da publicação do referido ato no Diário Oficial do Município de Manaus 109

DOM/MAO.
Art. 9º As unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino, por meio
do seu representante legal, deverão instruir a solicitação de Autorização de
funcionamento apresentando:
I - requerimento contendo a identificação da unidade de ensino e endereço;
II - ato de criação devidamente publicado no Diário Oficial do Município de
Manaus - DOM/MAO;
III - relação do quantitativo de estudantes por turma e turno;
IV - quadro de pessoal técnico e administrativo, especificando funções e
comprovando a qualificação e habilitação profissional;
V - indicação para Direção Escolar, em conformidade com o Regimento Geral
das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino;
VI - indicação para Secretaria Escolar, em conformidade com o Regimento
Geral das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino;
VII - quadro de pessoal docente com:
d) graduação em Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em anos
iniciais do Ensino Fundamental;
e) graduação
em
curso de
Licenciatura nas áreas específica
do conhecimento, quando se tratar dos anos finais do Ensino
Fundamental;
f) no mínimo, formação em nível médio na modalidade normal.
VIII - calendário escolar;
IX - estrutura curricular;
X - projeto político-pedagógico;
XI - regimento escolar;
XII - proposta curricular devidamente adequada às Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental e à Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
Art. 10 Para os anos finais do Ensino Fundamental será exigido que a
Biblioteca seja organizada com acervo bibliográfico diversificado e atualizado, sob a
responsabilidade de Bibliotecário ou auxiliar de biblioteca, em conformidade com o
Regimento Geral das unidades da Rede Pública Municipal de Ensino.
CAPÍTULO II
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Art. 11 Quando se tratar de solicitação de Renovação de Autorização de
funcionamento do Ensino Fundamental e suas modalidades, as unidades de ensino
da Rede Pública Municipal de Ensino deverão anexar:
I - requerimento contendo a identificação da unidade de ensino e endereço;
II - resolução de autorização de funcionamento do curso;
III - relação do quantitativo de estudantes por turma e turno;
IV - quadro de pessoal técnico e administrativo especificando funções e
comprovando a qualificação e habilitação profissional;
V - quadro de pessoal docente com:
d)
graduação em Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em anos
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iniciais do Ensino Fundamental;
e)
graduação em
curso de
Licenciatura nas áreas específicas
do conhecimento, quando se tratar dos anos finais do Ensino Fundamental;
f) no mínimo, formação em nível médio na modalidade normal.
VI - calendário escolar.
VII - estrutura curricular atualizada;
VIII - projeto político-pedagógico atualizado;
IX - regimento escolar atualizado;
X - proposta curricular atualizada.
TÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO
E RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Art. 12 Durante a tramitação dos processos de Credenciamento, Autorização
e Renovação de Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental, a
Assessoria Técnica do Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO,
fará análise da solicitação e realizará visita in loco.
§ 1º Em até 60 (sessenta) dias, a Assessoria Técnica emitirá relatório parcial,
dando ciência à unidade de ensino dos ajustes e/ou juntada de documentos a serem
efetivados, se necessário.
§ 2º Caso haja necessidade de ajustes na documentação a unidade de ensino
terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da ciência do relatório, para
efetivá-los.
§ 3º O prazo constante no § 2º poderá ser prorrogado, por igual período,
desde que a unidade de ensino apresente, antes de encerrado o prazo estabelecido,
as justificativas, encaminhando-as à presidência do Conselho para apreciação e
manifestação.
§ 4º Finalizados os prazos concedidos e, atendidas as diligências de forma
total ou parcial pela unidade de ensino, a Assessoria Técnica emitirá relatório final,
em até 60 (sessenta) dias.
Art. 13 A Assessoria Técnica, após elaboração de relatório final, encaminhalo-á à Secretaria Executiva para que esta realize a distribuição do processo à
Câmara de Ensino Fundamental e posterior designação do Conselheiro Relator,
para análise e deliberação do mérito.
§ 1º O Conselheiro Relator, após examinar o relatório final elaborado pela
Assessoria Técnica, bem como a documentação apresentada pela unidade de
ensino, efetuará visita in loco, se necessário, e emitirá parecer em até 4 (quatro)
reuniões ordinárias, a ser submetido ao Conselho Pleno, para fins de deliberação.
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§ 2º Havendo decisão favorável, será emitido ato de Autorização de
funcionamento do curso, concedendo prazo de 6 (seis) anos.
§ 3º No caso do atendimento parcial da unidade de ensino quanto às
exigências desta Resolução, será emitido ato de Autorização de funcionamento do
curso, com prazo estabelecido pelo Conselho Pleno.
§ 4º Na Renovação de Autorização de funcionamento de curso, atendidos os
critérios, será concedido prazo de 06 (seis) anos, com permanente
acompanhamento deste CME/MAO.
§ 5º A decisão do Conselho Pleno deverá ser comunicada ao interessado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, mediante ato legal, que será
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED/MAO, para
publicação no DOM/MAO.
TÍTULO V
DA INFRAESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
Art. 14 A construção, adaptação, reforma ou ampliação das unidades de
ensino pertencentes à Rede Pública Municipal de Ensino deverá atender às normas
e especificações técnicas.
Art. 15 O imóvel destinado ao funcionamento das unidades de ensino deve
ser adequado a essa finalidade e de acordo com as especificidades da demanda
atendida.
Parágrafo único. Não se admitem dependências de unidades de ensino
comuns e/ou contíguas a domicílios ou a estabelecimentos comerciais de qualquer
natureza.
Art. 16 As dependências do imóvel deverão apresentar condições adequadas
à localização, ao acesso, à segurança, à salubridade, ao saneamento, à
conservação, à higiene, à sonorização, à aeração e à iluminação natural e artificial,
bem como possibilitar acessibilidade para a locomoção de pessoas com deficiência
e/ou mobilidade reduzida.
Art. 17 Os espaços internos e externos das unidades de ensino devem ser
adequados às atividades administrativas, pedagógicas, recreativas, culturais e de
serviços gerais e conter estrutura que contemple:
I - espaço para recepção;
II - sala para professores e para coordenação pedagógica;
III- sala para os serviços administrativos: diretoria e secretaria;
IV - depósitos para material didático-pedagógico, material de limpeza, gêneros
alimentícios e para equipamentos de Educação Física;
V - espaços para atividades pedagógicas complementares como, laboratórios,
sala de recursos multifuncionais, auditório e outros;
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VI - biblioteca;
VII - salas de aula, respeitada a metragem mínima de 1m² por estudante e 2,5
m² para o professor;
VIII - espaços destinados à cozinha, ao refeitório e à área de serviço que
atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança;
IX - área, preferencialmente coberta, para recreação e prática de Educação
Física, compatível com o quantitativo atendido em cada turno de funcionamento da
unidade de ensino;
X - banheiros específicos para atendimento de estudantes, funcionários e
para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os equipamentos e utensílios utilizados no preparo e na
distribuição da merenda escolar deverão estar adequados às exigências de higiene,
segurança e sob constante manutenção.
Art. 18 Para efeito da garantia da qualidade do ensino, as unidades de Ensino
Fundamental e suas modalidades deverão atender no mínimo:
I - quantitativo de vasos sanitários compatível com a demanda atendida,
obedecendo a proporção mínima de 1 (um) por cada grupo de 40 (quarenta)
estudantes;
II - mobiliários e banheiros destinados ao atendimento dos estudantes do 1º
ano do Ensino Fundamental adequados à faixa etária;
III - condições básicas de acessibilidade e utilização de todos os ambientes ou
compartimentos para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, espaços para recreação e prática de
Educação Física, laboratórios e banheiros;
IV - mobiliários e equipamentos adequados ao uso dos estudantes atendendo
aos aspectos da qualidade e funcionalidade;
V - instalações hidráulicas e elétricas em pleno estado de funcionamento e
sob contínua manutenção.
Art. 19 A relação adequada entre o número de estudantes por turma e o
número de professores das unidades de Ensino Fundamental, deverá levar em conta
as dimensões físicas das salas de aula, as condições materiais, as necessidades
pedagógicas, visando à melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem,
considerando no máximo:
I - 30 (trinta) estudantes para os anos iniciais;
II - 35 (trinta e cinco) estudantes para os anos finais.
Parágrafo único. As turmas devem ser organizadas de modo a atender o
público-alvo da Educação Especial na perspectiva da inclusão, em conformidade
com a legislação que regula a matéria.
TÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 20 As unidades de ensino autorizadas serão submetidas à avaliação
periódica do CME/MAO, para verificação dos padrões de qualidade e do
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cumprimento das exigências legais.
Art. 21 Ao CME/MAO compete verificar o cumprimento da legislação
educacional vigente, concernente:
I - à operacionalização da estrutura pedagógica;
II - à qualificação e habilitação profissional do quadro técnico administrativo e
docente, de acordo com o estabelecido nesta resolução;
III - à aquisição de recursos didático-pedagógicos, de acordo com a demanda
atendida;
IV - às condições dos espaços físicos quanto à acessibilidade, as instalações
e a adequação às suas finalidades;
V - ao estado de conservação dos equipamentos e mobiliário escolar; VI - à
atualização permanente dos registros de escrituração escolar; VII - à oferta de
projetos e programas educativos.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22 As unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino que
transferirem suas atividades para outro imóvel e/ou alterarem a denominação,
obrigam a SEMED/MAO a encaminhar ao CME/MAO os seguintes documentos:
I - ofício dirigido ao CME/MAO informando a mudança ocorrida;
II -cópia do instrumento legal que consolidou a alteração.
Art. 23 A implantação de novas etapas e/ou modalidades de ensino implicará
em nova solicitação de Autorização, a ser iniciada na forma do artigo 9º, incisos VII a
XII desta Resolução, com justificativa da modificação.
Art. 24 No caso de encerramento definitivo da unidade de ensino, a
SEMED/MAO deverá encaminhar ao CME/MAO:
I - ato de extinção emitido pelo Poder Executivo Municipal;
II - ofício informando sobre o encaminhamento dos arquivos documentais ao
setor competente da SEMED, que se responsabilizará pela guarda e expedição de
documentos;
III - ofício informando sobre a garantia de continuidade dos estudos dos
estudantes matriculados.
Parágrafo único. A SEMED/MAO deverá divulgar na mídia local o
encerramento das atividades da unidade de ensino, bem como o destino do seu
arquivo, assegurando o resguardo dos documentos públicos de interesse da
coletividade.
Art. 25 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno do Conselho
Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO.
Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus - DOM/MAO.
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Art. 27 Revoga-se a Resolução n. 004/CME/2011 deste Conselho Municipal
de Educação de Manaus e disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, em Manaus 25 de julho de 2019.

MARIA DAS GRAÇAS ALVES CASCAIS
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO N. 001/CME/2020
APROVADA EM 13.02.2020
Homologa
o
Referencial
Curricular
Amazonense, base para a elaboração dos
Projetos Políticos Pedagógicos das escolas
públicas e privadas que integram o Sistema
Municipal de Ensino de Manaus.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei n. 377/96, alterada pelas Leis n. 528,
de 07.04.2000 e n. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental;
CONSIDERANDO o Termo de Adesão para a elaboração do Referencial Curricular
Amazonense em Regime de Colaboração com o Estado do Amazonas, subscrito em
19 de maio de 2018 pelo Município de Manaus, firmado pelo chefe do poder
executivo e pela secretária de educação;
CONSIDERANDO a Resolução n. 098/2019/CEE-AM que institui e orienta a
implementação do Referencial Curricular Amazonense.
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Referencial Curricular Amazonense (RCA), base para a
elaboração e/ou atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das Escolas
Públicas e Privadas que integram o Sistema Municipal de Ensino de Manaus.
Art. 2º A partir da publicação desta Resolução ficam as mantenedoras
obrigadas a adequar sua documentação: Regimento Escolar, Projeto PolíticoPedagógico, Matriz Curricular e Proposta Curricular, ao Referencial Curricular
Amazonense, até dia 30 de junho de 2020.
Art. 3º As mantenedoras devem informar de ofício, à este órgão colegiado, o
cumprimento do disposto no artigo 2º e manter a documentação sob sua guarda,
para verificação, a qualquer tempo, pelos órgãos de controle.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL
DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, em Manaus, 13 de fevereiro de
2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/ Manaus
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RESOLUÇÃO N. 003/CME/2020
APROVADA EM 23.03.2020
Dispõe sobre o regime especial de aulas não
presenciais no Sistema de Ensino do
Município de Manaus, como medida
preventiva à disseminação da COVID-19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei n. 377/96, alterada pelas Leis n. 528,
de 07.04.2000 e n. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março
de 2020, que decreta a situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 4.780, de 16 de março de 2020, que
declara pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, situação anormal, caracterizada
como emergencial, no município de Manaus, em razão da Pandemia causada pelo
novo Coronavírus (COVID-19;
CONSIDERANDO a confirmação do primeiro caso de Coronavírus no Município de
Manaus no dia 13 de março de 2020;
CONSIDERANDO o § 2° do art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, n. 9.394/96, que prevê a competência do respectivo Sistema de Ensino
para a definição do Calendário Escolar, adequando às peculiaridades locais, sempre
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, inclusive por
questões climáticas e econômicas, garantindo a obrigatoriedade do cumprimento do
art. 24, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
CONSIDERANDO os arts. 2° e 8° do Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017, e a
Resolução n.076/98 - CEE/AM, que regulamenta a Educação a Distância;
CONSIDERANDO a Resolução n. 030/2020/CEE/AM que dispõe sobre o regime
especial de aulas não presenciais no Sistema de Ensino do Estado do Amazonas,
como medida preventiva à disseminação da COVID-19.
CONSIDERANDO a competência dos Conselhos de Educação para autorizar
experiências educacionais;
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RESOLVE:
Art. 1º Adotar no Sistema Municipal de Ensino de Manaus, a Resolução n.
030 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas, aprovada em 20 de março
de 2020.
Art. 2º Autorizar as instituições que ofertam a educação infantil e os anos
iniciais do ensino fundamental a buscarem, como projeto-piloto, soluções
alternativas de atendimento aos estudantes, empregando todos os meios e recursos
disponíveis e ao seu alcance.
Parágrafo único - As soluções alternativas de atendimento utilizadas,
passam a integrar o projeto político-pedagógico da instituição e devem ser definidas
em conjunto com a comunidade escolar.
Art. 3º Determinar que as soluções alternativas de atendimento adotadas
sejam encaminhadas a este Conselho para conhecimento e acompanhamento.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE MANAUS, em Manaus, 23 de março de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 004/CME/2020
APROVADA EM 16.04.2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições
legais, conferidas pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia
16.04.2020.

RESOLVE:
Art. 1º Determinar a ampliação pelo prazo de um ano, até 31 de dezembro de 2021,
a validade dos atos normativos de autorização e renovação de funcionamento da
Educação Infantil das Instituições da Rede Privada de Ensino, cujos ato vencerão
até dezembro de 2020.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
do Município de Manaus/AM.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 16 de abril de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO N. 007/CME/2020
APROVADA EM 28.05.2020
Prorroga o prazo estabelecido na Resolução
n. 001/CME/2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei n. 377/96, alterada pelas Leis n. 528,
de 07.04.2000 e n. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental;
CONSIDERANDO o Termo de Adesão para a elaboração do Referencial Curricular
Amazonense em Regime de Colaboração com o Estado do Amazonas, subscrito em
19 de maio de 2018 pelo Município de Manaus, firmado pelo chefe do poder
executivo e pela secretária de educação;
CONSIDERANDO a Resolução n. 098/CEE-AM/2019 que institui e orienta a
implementação do Referencial Curricular Amazonense;
CONSIDERANDO a Resolução n. 035/CEE-AM/2020 que prorroga o prazo
estabelecido na Resolução n. 098/CEE-AM/2019;
CONSIDERANDO a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia
28.05.2020.
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, em até 180 (cento e oitenta) dias, o prazo estabelecido
no art. 2º da Resolução n. 001/CME/2020, que trata da homologação do Referencial
Curricular Amazonense (RCA), a partir da decretação, pelas autoridades de saúde
competentes, do fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Interesse
Nacional (ESPIN).
Art. 2º REITERAR o cumprimento do disposto no art. 3º da Resolução
n.001/CME/2020.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, em Manaus, 28 de maio de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/ Manaus
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INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação e Unidades de Ensino do
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANAUS
ASSUNTO: Elaboração de Resolução Normativa que trata de Organização,
Credenciamento, Autorização de Funcionamento de Centro de Atendimento
Educacional Especializado - CAEE no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de
Manaus
PROCESSO N.: 003/CME/2019
RELATOR: Luiz Carlos Castelo de Oliveira
PARECER N.:
CÂMARA:
APROVADO EM:
009/CME/2020
EF
13/08/2020
1- HISTÓRICO
A partir de consulta oriunda da Subsecretaria de Gestão Educacional da
SEMED/Manaus acerca de regularização de escola privada que oferta educação
especial e em virtude da detecção de irregularidade pela Assessoria Técnica do
CME/Manaus de instituição de ensino privada, que realiza atendimento educacional,
exclusivamente e integralmente, à pessoa com deficiência por um período de 20
(vinte) anos, o Conselho Municipal de Educação, enquanto órgão de controle das
políticas educacionais, indeferiu pedido de credenciamento e autorização da aludida
instituição em virtude de não se adequar às normas que tratam da educação
especial na perspectiva da educação inclusiva.
Por seu turno, em reunião ordinária, o e. Conselho Municipal de Educação
trouxe a matéria para o debate tendo como objeto a elaborada de resolução
normativa acerca de organização, credenciamento e autorização de funcionamento
de Centro de Atendimento Educacional Especializado, a fim de suprir lacuna quanto
a critérios para regularização de unidades com essas especificidades no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino de Manaus.
Nesse diapasão, considerando a necessidade de ampliação da oferta do AEE
em espaço educacional público ou privado, consistindo em política afirmativa de
inclusão educacional, voltada, portanto, à pessoa com deficiência, em estrita
observância ao marco político-legal da educação especial, fora criada comissão
composta por representantes da Gerência de Educação Especial da Secretaria
Municipal de Educação de Manaus, do Conselho Estadual de Educação e
assessores do Conselho Municipal de Educação, objetivando elaborar ato normativo
a ser operacionalizado no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Manaus,
contendo requisitos ensejadores à organização, credenciamento, autorização de
funcionamento de Centro de Atendimento Educacional Especializado, sendo
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submetidos à análise e aprovação do órgão competente, em sintonia com art. 5º da
Resolução n. 04/2009 do Conselho Nacional de Educação e demais normas
pertinentes à matéria.
II - PARECER
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 208,
inciso III, traz mandamento vinculativo aos entes federados (união, Estados, DF e
municípios), destacando o dever do Estado em garantir o atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino.
Nessa dicção, identifica-se também a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, inserida no ordenamento jurídico pátrio com
força de Emenda Constitucional, por meio do Decreto Legislativo n. 186, em
observância ao art. 5º, § 3º da CRFB/88.
A aludida Convenção, promulgada pelo Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de
2009, estabelece, no seu art. 24, que:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à
educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades,
assegurando sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e
autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos,
pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e
da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas
habilidades físicas e intelectuais;
c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade
livre.

Também reza a Convenção em tela, que os Estados Partes deverão
assegurar, ainda, às pessoas com deficiência, de acordo com o referido artigo:
a) acesso ao ensino de qualidade e gratuito em igualdade de condições com
as demais pessoas na comunidade em que vivem.
b) adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam
providenciadas.
c) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em
ambiente que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo
com a meta de inclusão plena.

Na perspectiva de inserção plena de pessoas com deficiência, tornou-se
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imprescindível assegurar oportunidades educacionais que possibilitem competências
práticas e sociais necessárias de modo a facilitar igual participação no sistema de
ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes devem adotar
medidas apropriadas, incluindo:
a) facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e
formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de
orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de
pares;
b) facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade
lingüística da comunidade surda;
c) garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas,
surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de
comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam
ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. (BRASIL. MARCOS
POLÍTICO-LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2010, p. 48-49)

Assegurar o direito, enseja adoção de medidas apropriadas, inclusive dispor
de professores habilitados, dentre estes, professores com deficiência para o ensino
da língua de sinais e/ou do braille, promovendo formação continuada aos
profissionais e equipes atuantes nas etapas de ensino que atendam estudantes
público alvo da educação especial.
Esses aprimoramentos incorporaram a conscientização da deficiência e a
utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa,
alternativa, técnicas e materiais pedagógicos como apoio para pessoas com
deficiência.
Na esteira do Parecer CNE/CEB n. 13, aprovado em 03/06/2009, cumpre
destacar que a concepção da Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva busca superar a visão do caráter substitutivo da Educação Especial ao
ensino comum, bem como a organização de espaços educacionais separados para
estudantes com deficiência.
Essa compreensão orienta que a oferta do AEE será planejada e realizada em
turno inverso ao da escolarização, contribuindo efetivamente para garantir o acesso
à classe comum, disponibilizando serviços e apoios que complementam a formação
desses estudantes nas classes comuns da rede regular de ensino.
Expressa ainda o respeitável Parecer que acerca da implementação da
Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, foi
aprovado Decreto n. 7.611/2011, cujo objetivo principal fora o compromisso da União
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na prestação de apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o atendimento educacional
especializado, conforme vem disciplinado no art. 5º:
Art. 5º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de
ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a
finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino
regular.
§ 1º As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos de que trata o caput devem ter atuação na educação especial e
serem conveniadas com o Poder Executivo do ente federativo competente.
(grifo nosso)
§ 2º O apoio técnico e financeiro de que trata o caput contemplará as
seguintes ações:
I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado;
II - implantação de salas de recursos multifuncionais;
III - formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento
da educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e
do ensino do Braile para estudantes cegos ou com baixa visão;
IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola
para a educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na
aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais;
V - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;
VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a
acessibilidade; e
VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de
educação superior.
§ 3º As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de
equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta
do atendimento educacional especializado.
§ 4º A produção e a distribuição de recursos educacionais para a
acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos
em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com
sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas
técnicas que possibilitam o acesso ao currículo.
§ 5º Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação
superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação
que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de
estudantes com deficiência. (DECRETO N. 7.611/2011).

O art. 60 da Lei n. 9.394/96, parágrafo único, fora regulamentado por Decreto,
contendo o seguinte conteúdo:
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em Educação Especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às
instituições previstas neste artigo. (LDBEN, n. 9.394/96).
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O Decreto n. 7.611/2011 também acrescenta dispositivo ao Decreto n.
6.253/2007, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB,
regulamenta a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências,
passando este a vigorar acrescido do seguinte art.:
Art. 8º O Decreto nº 6.253, de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 9º-A. Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será
admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede
pública que recebem atendimento educacional especializado.
§ 1º A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação
regular da rede pública, quanto no atendimento educacional especializado.
§ 2º O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede
pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de
ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas
com o Poder Executivo competente, sem prejuízo do disposto no art. 14.”
(NR).
Art. 14. Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, o
cômputo das matrículas efetivadas na educação especial oferecida por
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder
Executivo competente. (grifo nosso).

Assim, os estudantes com deficiência, com transtornos globais do
desenvolvimento

e

com

altas

habilidades/superdotação

são

contabilizados

duplamente no âmbito do FUNDEB, quando matriculados em classes comuns do
ensino regular e no atendimento educacional especializado.
Enquanto Diretrizes para operacionalização do atendimento educacional
especializado, a Resolução CNE/CEB n. 4/2009, art. 2º, caput, traz de maneira clara
a função complementar ou suplementar do AEE na formação do estudante, a saber:
Art. 2º. O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena
participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.
Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de
acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso
ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida,
promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos
espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e
informação, dos transportes e dos demais serviços. (RESOLUÇÃO
CNE/CEB n. 4/2009).
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O art. 5º da supracitada Resolução do Conselho Nacional de Educação define
o local da realização do AEE, senão vejamos:
Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no
turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns,
podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento Educacional
Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de
Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos
Municípios. (RESOLUÇÃO CNE/CEB n. 4/2009, grifos nossos)

Portanto, depreende-se, na parte final do supracitado dispositivo, a
possibilidade do Atendimento Educacional Especializado - AEE ser realizado em
CENTROS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS da rede pública
ou em instituições sem fins lucrativos nos termos do art. 213 da Constituição
Federal.
Vale lembrar ainda que Lei n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
traz como mandamento, em seus arts. 27 e 28, o dever dos entes federados em
assegurar sistema educacional inclusivo, a saber:
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida;
[...]
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de
recursos de tecnologia assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de
atendimento educacional especializado, de organização de recursos e
serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica
de recursos de tecnologia assistiva;
[...]
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de
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formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado. (LEI N.
13.146/15, grifos nossos)

Vale ressaltar que os requisitos constantes na proposta de resolução tiveram
também como parâmetro a Nota Técnica n. 55/2013/MEC/SECADI/DPEE, que
orienta a atuação dos Centros de Atendimento Educacional Especializado na
perspectiva da educação inclusiva.
Salienta-se que a Resolução n. 011/2016 do Conselho Municipal de
Educação, parágrafo único do art. 9º, prevê a criação de centros especializados,
sem restrição quanto à natureza jurídica desses estabelecimentos:
Art. 9º - Os estudantes público alvo da Educação Especial, que necessitem
ser identificados por serviços especializados, devem ser encaminhados
pelas respectivas escolas, após prévia avaliação, realizada com orientação
de equipe pedagógica e/ou multidisciplinar, fundamentada nos resultados
obtidos pelos estudantes no processo de ensino e aprendizagem.
Parágrafo único. As Instituições de ensino privado poderão criar centros
especializados para identificação e atendimento dos seus estudantes.
(RESOLUÇÃO n. 011/CME/2016, grifos nossos)

Também a aludida norma prevê a oferta do AEE em Centros, conforme se
abstrai do art. 21, in verbis:
Art. 21 - Tendo como parâmetro a Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino, o
Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE)
será
oferecido
prioritariamente:
I - nas Salas de Recursos (SR) e Salas de Recursos Multifuncionais (SRM)
das próprias unidades de ensino, mantidas pelo Poder Público Municipal, e
as de Educação Infantil, mantidas pela iniciativa privada;
II - em outras escolas de ensino comum próximas, as quais devem se
organizar de forma a atender às necessidades específicas destes
estudantes;
III - em Centros de Atendimento Educacional Especializado. (RESOLUÇÃO
n. 011/CME/2016, grifos nossos)

Depreende-se, adstrito aos fundamentos supracitados, que não há qualquer
óbice para elaboração de norma, cuja tônica versa sobre critérios para organização,
credenciamento, autorização de centro de atendimento educacional especializado no
âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Manaus, conforme delineia a proposta de
resolução (anexa).
Ademais, objetivando elaborar norma de maneira qualitativa e adequada para
atender interesse local, sobretudo dos estudantes público alvo da educação
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especial, o Colegiado discutiu a minuta junto com o Relator, propondo supressão ou
adição de dispositivos e alteração de conteúdos ensejando debates em várias
reuniões ordinárias.
III - VOTO DO RELATOR
Ante o exposto, considerando que a aludida proposta encontra-se em sintonia
com o ordenamento jurídico pátrio, principalmente no que concerne à educação
especial na perspectiva de educação inclusiva, oportunizando a ampliação de
oportunidades à pessoa com deficiência, sobretudo seu pleno desenvolvimento,
dispondo de recursos material e profissional, eliminando barreiras, tendo nesse
cenário o Centro de Atendimento Educacional Especializado, SOU FAVORÁVEL
pela aprovação da referida proposta a ser operacionalizada no âmbito do Sistema
Municipal de Ensino de Manaus.

Manaus, 13 de agosto de 2020.
Luiz Carlos Castelo de Oliveira
Conselheiro Relator

IV - DECISÃO DA PLENÁRIA
A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

DAVI LOPES NETO - Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO - Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS - Conselheiro
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA - Conselheiro
LUIZ CARLOS CASTELO DE OLIVEIRA - Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA - Conselheiro
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PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS - Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA - Conselheira
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 13 de agosto de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/MAO
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ANEXO
MINUTA DE RESOLUÇÃO CAEES
Estabelece critérios para credenciamento e
autorização de funcionamento de Centros de
Atendimento
Educacional
Especializado
(CAEE) no Sistema Municipal de Ensino de
Manaus.

O Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/Manaus, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 377, de 18 de dezembro de
1996 com as devidas alterações.
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 512, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a criação e organização do Sistema Municipal de Ensino de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 205 e 208, inciso III da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.
9.394/96, arts. 58 a 60;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 7.853/89, regulamentada pelo Decreto n.
3.298/99;
CONSIDERANDO o Decreto n 6.949/2009 (Promulga a Convenção Internacional
das Pessoas com Deficiência);
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 10.098/00 que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 12.764/12 que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º
do art. 98 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 2000/15, que aprova o Plano Municipal de
Educação (PME);
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 4/2009 (Institui Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial);
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n. 13/2009 (Diretrizes Operacionais para o
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atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial);
CONSIDERANDO a Nota Técnica n. 55/2013/MEC/SECADI/DPEE (Orienta a
atuação dos Centros de Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da
educação inclusiva);
CONSIDERANDO a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, MEC/2008;
CONSIDERANDO a Resolução n. 011/CME/MANAUS/2016 (Institui novos
procedimentos e orientações para a Educação Especial, na perspectiva da
Educação Inclusiva, no Sistema Municipal de Ensino de Manaus)

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios para credenciamento e autorização de
funcionamento de Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) no
Sistema Municipal de Ensino de Manaus.
Art. 2º Os CAEEs são instituições públicas ou privadas, organizadas
desenvolver o Atendimento Educacional Especializado a estudantes
deficiências,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
habilidades/superdotação que frequentam classes comuns, da rede pública
privada.

para
com
altas
e/ou

§ 1º O Atendimento Educacional Especializado (AEE), pode ser oferecido por
meio de parcerias e/ou convênios entre instituições públicas, privadas, comunitárias,
confessionais e filantrópicas, nos termos do Artigo 213 da Constituição.
§ 2º Os CAEEs deverão assegurar a oferta de AEE aos estudantes com
diferentes necessidades educacionais.
§ 3º A coordenação dos CAEEs deverá ser exercida por profissional com
formação em nível superior, nas diversas licenciaturas, preferencialmente com
especialização na área de AEE.
Art. 3º São atribuições dos CAEE:
I - construir o Projeto Político Pedagógico (PPP) considerando:
a) flexibilidade da organização do AEE;
b) transversalidade da Educação Especial nas etapas e modalidades de
ensino;
c) as atividades a serem desenvolvidas, conforme previsto no Plano de AEE
do estudante.
II - organizar o Regimento Interno para o AEE tendo como base a legislação
vigente, a formação e a experiência dos profissionais, os recursos e equipamentos
específicos, o espaço físico e as condições de acessibilidade;
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III - efetivar a articulação entre os profissionais do CAEE e os professores das
classes comuns, a fim de promover as condições de participação e aprendizagem
dos estudantes;
IV - matricular os estudantes, oriundos de escolas da Educação Básica, que
não tenham o AEE realizado em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), a fim de
garantir o atendimento de maneira plena;
V - registrar, no Censo Escolar do Ministério da Educação (MEC), os alunos
matriculados no CAEE;
VI - colaborar com as redes de ensino na formação continuada dos
professores que atuam nas Classes Comuns (CC), nas Salas de Recursos (SR) e
nas SRM;
VII - apoiar a produção de materiais didáticos-pedagógicos acessíveis;
VIII - estabelecer redes de apoio à formação docente, ao acesso a serviços e
recursos, que contribuam na elaboração de estratégias pedagógicas e de
acessibilidade;
IX - estabelecer parcerias com vistas à inclusão profissional dos estudantes
público-alvo da educação especial;
X - participar das ações intersetoriais realizadas entre as escolas de
Educação Básica e os demais serviços públicos de Saúde, Assistência Social,
Trabalho e outros necessários para o desenvolvimento pleno dos estudantes.
Art. 4º Os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem atender
os seguintes pressupostos:
I - prédio para atividade educacional que atenda a todas as determinações
constantes na legislação que trata de acessibilidade;
II - espaços destinados a portaria ou recepção, sala para atividades
administrativas e pedagógicas;
III - sala para os profissionais;
IV - salas que atendam a proporção de 1,50m² por estudante;
V - sanitários comuns e adaptados, separados por gênero, providos de
vestiário e box com chuveiro;
VI - espaço de convivência;
VII - espaço para preparar e servir alimentos.
Art. 5º As Salas de Recursos Multifuncionais devem ser organizadas na
perspectiva de aportar o apoio e as condições para trabalhar as diferentes
necessidades dos estudantes.
§ 1º Cada sala deve atender, no máximo, quatro estudantes simultaneamente.
§ 2º As Salas de Recursos Multifuncionais devem ser dotadas dos materiais e
equipamentos necessários ao atendimento do público alvo da educação especial.
Art. 6º O credenciamento e a autorização de funcionamento, pelo órgão
normativo do Sistema Municipal de Educação, de Centros de Atendimento
Educacional Especializado, público ou privado, devem ser efetivados mediante
comprovação das condições relativas a:
I - espaço físico, mobiliário;
II - materiais didáticos;
III - recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;
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IV - serviço especializado da equipe multiprofissional composta por:
Neurologista, Psicólogo, Psiquiatra, Pedagogo, Psicopedagogo Clínico e
Institucional, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Técnico em Enfermagem, Pediatra,
Fisioterapeuta, Nutricionista, Oftalmologista e Atendente Pessoal para atividades de
higiene e locomoção, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.
13.146/2015.
Parágrafo Único: Admite-se, como garantia de atendimento mínimo às
necessidades dos estudantes, que a unidade disponha de, pelos menos, Pedagogo,
Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social, Fonoaudiólogo e Atendente Pessoal.
Art. 7º Os requisitos para o credenciamento e autorização de funcionamento
devem ser apresentados ao Conselho Municipal de Educação, em processo próprio,
acompanhado do Projeto Político Pedagógico e do Regimento do Centro de
Atendimento Educacional Especializado.
Art. 8º Os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem cumprir
as exigências estabelecidas nesta Resolução e subsidiariamente em outras
Resoluções do CME/Manaus que tratam do credenciamento, autorização de
funcionamento e organização de unidades de ensino nas etapas de educação infantil
e de ensino fundamental, em consonância com as orientações preconizadas nas
Diretrizes Operacionais do AEE do Conselho Nacional de Educação.
Art. 9º As mantenedoras devem prover profissionais especializados para o
cumprimento das tarefas inerentes às funções especificadas no artigo 6º, inciso IV,
bem como para o auxílio nas diversas necessidades apresentadas pelos estudantes.
§ 1º Os profissionais devem atuar no acompanhamento dos estudantes em
período de frequência às aulas no Atendimento Educacional Especializado.
§ 2º A alocação dos profissionais será feita com base no planejamento das
atividades e uso de recursos, com a possibilidade de parcerias institucionais para
atendimentos específicos no âmbito da saúde, assistência social, direitos humanos,
trabalho e outros.
Art. 10 As atribuições da equipe pedagógica do Centro de Atendimento
Educacional Especializado consistem em:
I - participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico do CAEE,
construído em interação com os demais membros da comunidade escolar;
II - elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE dos estudantes,
contemplando:
a) a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas
dos estudantes;
b) a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos
pedagógicos e de acessibilidade;
c) o tipo de atendimento conforme as necessidades educacionais específicas
dos estudantes;
d) o cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos
grupos.
III - implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos
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recursos pedagógicos e de acessibilidade;
IV - produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as
necessidades educacionais específicas dos estudantes e os desafios que estes
vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e atividades propostas no
currículo;
V - estabelecer articulação com os professores das classes comuns, visando
a disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a
participação e aprendizagem dos estudantes nas atividades escolares;
VI - orientar os professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pelo estudante, de forma a ampliar suas habilidades,
promovendo sua autonomia e participação;
VII - desenvolver atividades de AEE, de acordo com as necessidades
educacionais específicas dos estudantes, tais como:
a) ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras);
b) ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes com
deficiência auditiva ou surdez, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
c) ensino da informática acessível;
d) ensino do sistema Braille;
e) ensino do uso do soroban;
f) ensino de técnicas para a orientação e a mobilidade;
g) ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA);
h) ensino do uso dos recursos de Tecnologias Assistivas (TA);
i) atividades de vida autônoma e social;
j)
atividades
de
enriquecimento
curricular
para
as
altas
habilidades/superdotação;
k) atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores.
Art. 11 O Plano de Atendimento Educacional Especializado deve ser
aprovado e acompanhado pela mantenedora.
Art. 12 Compete ao Conselho Municipal de Educação verificar, a qualquer
tempo, o funcionamento do Centro de AEE, bem como a compatibilidade do Projeto
Político Pedagógico e do seu Regimento com a suficiência dos recursos didáticos e
pedagógicos.
Art. 13. Considerando a função do AEE na identificação e na eliminação das
barreiras existentes no processo de escolarização dos estudantes com deficiência,
com vistas a promover as condições para o pleno acesso, o Projeto Político
Pedagógico dos Centros de AEE deve considerar:
I - transversalidade da Educação Especial nas diversas etapas e modalidades
de ensino;
II - flexibilidade na organização do AEE, realizado de forma individual ou em
pequenos grupos, de acordo com as necessidades educacionais específicas;
III - elaboração do Plano de AEE, com definição de estratégias para o
atendimento, tendo como uma das metodologias o estudo de caso;
IV - desenvolvimento de atividades conforme previsto no plano de AEE do
estudante;
V - articulação pedagógica entre os professores do Centro de AEE e os
professores das classes comuns do ensino regular;
VI - apoio às redes de ensino na formação continuada dos professores que
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atuam nas classes comuns e dos professores que atuam nas salas de recursos
multifuncionais;
VII - no planejamento, a produção e seleção de materiais didáticos e
pedagógicos acessíveis para os estudantes;
VIII - colaboração em redes de apoio à inclusão, visando o acesso a serviços,
recursos, profissionalização e trabalho, dentre outros;
IX - participação nas ações intersetoriais, envolvendo a escola e as demais
políticas de saúde e assistência social, dentre outras.
Art. 14 Os Centros de Atendimento Educacional Especializado têm prazo de
dois anos, a partir da data de publicação desta Resolução, para as devidas
adaptações.
Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus.
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RESOLUÇÃO N. 012/CME/2020
APROVADA EM 13.08.2020
Estabelece critérios para credenciamento e
autorização de funcionamento de Centros de
Atendimento
Educacional
Especializado
(CAEE) no Sistema Municipal de Ensino de
Manaus.

O Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/Manaus, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 377, de 18 de dezembro de
1996 com as devidas alterações. CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 512 de 13 de
dezembro de 1999, que dispõe sobre a criação e organização do Sistema Municipal
de Ensino de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 205 e 208, inciso III da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.
9.394/96, arts. 58 a 60;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 7.853/89, regulamentada pelo Decreto n.
3.298/99;
CONSIDERANDO o Decreto n 6.949/2009 (Promulga a Convenção Internacional
das Pessoas com Deficiência);
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 10.098/00 que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 12.764/12 que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º
do art. 98 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 2000/15, que aprova o Plano Municipal de
Educação (PME);
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 4/2009 (Institui Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial);
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n. 13/2009 (Diretrizes Operacionais para o
atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial);
CONSIDERANDO a Nota Técnica n. 55/2013/MEC/SECADI/DPEE (Orienta a
atuação dos Centros de Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da
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educação inclusiva);
CONSIDERANDO a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, MEC/2008;
CONSIDERANDO a Resolução n. 011/CME/MANAUS/2016 (Institui novos
procedimentos e orientações para a Educação Especial, na perspectiva da
Educação Inclusiva, no Sistema Municipal de Ensino de Manaus)

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios para credenciamento e autorização de
funcionamento de Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) no
Sistema Municipal de Ensino de Manaus.
Art. 2º Os CAEEs são instituições públicas ou privadas, organizadas
desenvolver o Atendimento Educacional Especializado a estudantes
deficiências,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
habilidades/superdotação que frequentam classes comuns, da rede pública
privada.

para
com
altas
e/ou

§ 1º O Atendimento Educacional Especializado (AEE), pode ser oferecido por
meio de parcerias e/ou convênios entre instituições públicas, privadas, comunitárias,
confessionais e filantrópicas, nos termos do Artigo 213 da Constituição.
§ 2º Os CAEEs deverão assegurar a oferta de AEE aos estudantes com
diferentes necessidades educacionais.
§ 3º A coordenação dos CAEEs deverá ser exercida por profissional com
formação em nível superior, nas diversas licenciaturas, preferencialmente com
especialização na área de AEE.
Art. 3º São atribuições dos CAEE:
I - construir o Projeto Político Pedagógico (PPP) considerando:
a) flexibilidade da organização do AEE;
b) transversalidade da Educação Especial nas etapas e modalidades de
ensino;
c) as atividades a serem desenvolvidas, conforme previsto no Plano de AEE
do estudante.
II - organizar o Regimento Interno para o AEE tendo como base a legislação
vigente, a formação e a experiência dos profissionais, os recursos e equipamentos
específicos, o espaço físico e as condições de acessibilidade;
III - efetivar a articulação entre os profissionais do CAEE e os professores das
classes comuns, a fim de promover as condições de participação e aprendizagem
dos estudantes;
IV - matricular os estudantes, oriundos de escolas da Educação Básica, que
não tenham o AEE realizado em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), a fim de
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garantir o atendimento de maneira plena;
V - registrar, no Censo Escolar do Ministério da Educação (MEC), os alunos
matriculados no CAEE;
VI - colaborar com as redes de ensino na formação continuada dos
professores que atuam nas Classes Comuns (CC), nas Salas de Recursos (SR) e
nas SRM;
VII - apoiar a produção de materiais didáticos-pedagógicos acessíveis;
VIII - estabelecer redes de apoio à formação docente, ao acesso a serviços e
recursos, que contribuam na elaboração de estratégias pedagógicas e de
acessibilidade;
IX - estabelecer parcerias com vistas à inclusão profissional dos estudantes
público-alvo da educação especial;
X - participar das ações intersetoriais realizadas entre as escolas de
Educação Básica e os demais serviços públicos de Saúde, Assistência Social,
Trabalho e outros necessários para o desenvolvimento pleno dos estudantes.
Art. 4º Os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem atender
os seguintes pressupostos:
I - prédio para atividade educacional que atenda a todas as determinações
constantes na legislação que trata de acessibilidade;
II - espaços destinados a portaria ou recepção, sala para atividades
administrativas e pedagógicas;
III - sala para os profissionais;
IV - salas que atendam a proporção de 1,50m² por estudante;
V - sanitários comuns e adaptados, separados por gênero, providos de
vestiário e box com chuveiro;
VI - espaço de convivência;
VII - espaço para preparar e servir alimentos.
Art. 5º As Salas de Recursos Multifuncionais devem ser organizadas na
perspectiva de aportar o apoio e as condições para trabalhar as diferentes
necessidades dos estudantes.
§ 1º Cada sala deve atender, no máximo, quatro estudantes simultaneamente.
§ 2º As Salas de Recursos Multifuncionais devem ser dotadas dos materiais e
equipamentos necessários ao atendimento do público alvo da educação especial.
Art. 6º O credenciamento e a autorização de funcionamento, pelo órgão
normativo do Sistema Municipal de Educação, de Centros de Atendimento
Educacional Especializado, público ou privado, devem ser efetivados mediante
comprovação das condições relativas a:
I - espaço físico, mobiliário;
II - materiais didáticos;
III - recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;
IV - serviço especializado da equipe multiprofissional composta por:
Neurologista, Psicólogo, Psiquiatra, Pedagogo, Psicopedagogo Clínico e
Institucional, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Técnico em Enfermagem, Pediatra,
Fisioterapeuta, Nutricionista, Oftalmologista e Atendente Pessoal para atividades de
higiene e locomoção, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.
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13.146/2015.
Parágrafo Único: Admite-se, como garantia de atendimento mínimo às
necessidades dos estudantes, que a unidade disponha de, pelos menos, Pedagogo,
Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social, Fonoaudiólogo e Atendente Pessoal.
Art. 7º Os requisitos para o credenciamento e autorização de funcionamento
devem ser apresentados ao Conselho Municipal de Educação, em processo próprio,
acompanhado do Projeto Político Pedagógico e do Regimento do Centro de
Atendimento Educacional Especializado.
Art. 8º Os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem cumprir
as exigências estabelecidas nesta Resolução e subsidiariamente em outras
Resoluções do CME/Manaus que tratam do credenciamento, autorização de
funcionamento e organização de unidades de ensino nas etapas de educação infantil
e de ensino fundamental, em consonância com as orientações preconizadas nas
Diretrizes Operacionais do AEE do Conselho Nacional de Educação.
Art. 9º As mantenedoras devem prover profissionais especializados para o
cumprimento das tarefas inerentes às funções especificadas no artigo 6º, inciso IV,
bem como para o auxílio nas diversas necessidades apresentadas pelos estudantes.
§ 1º Os profissionais devem atuar no acompanhamento dos estudantes em
período de frequência às aulas no Atendimento Educacional Especializado.
§ 2º A alocação dos profissionais será feita com base no planejamento das
atividades e uso de recursos, com a possibilidade de parcerias institucionais para
atendimentos específicos no âmbito da saúde, assistência social, direitos humanos,
trabalho e outros.
Art. 10 As atribuições da equipe pedagógica do Centro de Atendimento
Educacional Especializado consistem em:
I - participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico do CAEE,
construído em interação com os demais membros da comunidade escolar;
II - elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE dos estudantes,
contemplando:
a) a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas
dos estudantes;
b) a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos
pedagógicos e de acessibilidade;
c) o tipo de atendimento conforme as necessidades educacionais específicas
dos estudantes;
d) o cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos
grupos.
III - implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade;
IV - produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as
necessidades educacionais específicas dos estudantes e os desafios que estes
vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e atividades propostas no
currículo;
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V - estabelecer articulação com os professores das classes comuns, visando
a disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a
participação e aprendizagem dos estudantes nas atividades escolares;
VI - orientar os professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pelo estudante, de forma a ampliar suas habilidades,
promovendo sua autonomia e participação;
VII - desenvolver atividades de AEE, de acordo com as necessidades
educacionais específicas dos estudantes, tais como:
a) ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras);
b) ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes com
deficiência auditiva ou surdez, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
c) ensino da informática acessível;
d) ensino do sistema Braille;
e) ensino do uso do soroban;
f) ensino de técnicas para a orientação e mobilidade;
g) ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA);
h) ensino do uso dos recursos de Tecnologias Assistivas (TA);
i) atividades de vida autônoma e social;
j)
atividades
de
enriquecimento
curricular
para
as
altas
habilidades/superdotação;
k) atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores.
Art. 11 O Plano de Atendimento Educacional Especializado deve ser
aprovado e acompanhado pela mantenedora.
Art. 12 Compete ao Conselho Municipal de Educação verificar, a qualquer
tempo, o funcionamento do Centro de AEE, bem como a compatibilidade do Projeto
Político Pedagógico e do seu Regimento com a suficiência dos recursos didáticos e
pedagógicos.
Art. 13. Considerando a função do AEE na identificação e na eliminação das
barreiras existentes no processo de escolarização dos estudantes com deficiência,
com vistas a promover as condições para o pleno acesso, o Projeto Político
Pedagógico dos Centros de AEE deve considerar:
I - transversalidade da Educação Especial nas diversas etapas e modalidades
de ensino;
II - flexibilidade na organização do AEE, realizado de forma individual ou em
pequenos grupos, de acordo com as necessidades educacionais específicas;
III - elaboração do Plano de AEE, com definição de estratégias para o
atendimento, tendo como uma das metodologias o estudo de caso;
IV - desenvolvimento de atividades conforme previsto no plano de AEE do
estudante;
V - articulação pedagógica entre os professores do Centro de AEE e os
professores das classes comuns do ensino regular;
VI - apoio às redes de ensino na formação continuada dos professores que
atuam nas classes comuns e dos professores que atuam nas salas de recursos
multifuncionais;
VII - no planejamento, a produção e seleção de materiais didáticos e
pedagógicos acessíveis para os estudantes;
VIII - colaboração em redes de apoio à inclusão, visando o acesso a serviços,
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recursos, profissionalização e trabalho, dentre outros;
IX - participação nas ações intersetoriais, envolvendo a escola e as demais
políticas de saúde e assistência social, dentre outras.
Art. 14 Os Centros de Atendimento Educacional Especializado têm prazo de
dois anos, a partir da data de publicação desta Resolução, para as devidas
adaptações.
Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, em Manaus, 13 de agosto de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/ Manaus
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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED
ASSUNTO: Análise e Aprovação da Matriz de Referência Preliminar da Avaliação
de Desempenho do Estudante - ADE.
PROCESSO N.: 011/CME/2020
RELATOR: Luiz Carlos Albuquerque de Souza
PARECER N.:
CÂMARA:
010/CME/2020
CEF

APROVADO EM:
27/08/2020

I - HISTÓRICO
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), representada pela
Subsecretaria de Gestão Educacional, encaminha a este egrégio Conselho
Municipal de Educação, Ofício N.0955/2020 - SEMED/GS, datado de 27 de fevereiro
de 2020, solicitando análise e aprovação do documento Matriz de Referência
Preliminar da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE).
O ofício foi protocolizado neste Conselho Municipal de Educação por meio do
Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED), sob o
DOCUMENTO

n.2020.18000.19307.9.015019,

gerando

o

Processo

n.

011/CME/2020, e encaminhado a Assessoria Técnica em 09.03.2020 para análise e
emissão de Relatório Final.
1.1 Análise
A Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE), adotada a partir no ano de
2014 na Secretaria Municipal de Educação de Manaus(SEMED), com a finalidade de
avaliar em larga escala os estudantes da rede pública municipal, nos componentes
Língua Portuguesa e Matemática, caracteriza-se como as demais avaliações deste
tipo em testes padronizados aplicados aos estudantes do 3.º ano ao 9.º ano do
Ensino Fundamental e 3.ª e 4.ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA)da
rede.
Segundo argumentos trazidos no documento apresentado a este CME, o
intuito deste ato é avaliar o desempenho dos estudantes e auxiliar o corpo docente,
técnico e administrativo das escolas no monitoramento dos processos pedagógicos
de ensino e aprendizagem, a partir da análise dos resultados obtidos.
A Divisão de Avaliação e Monitoramento (DAM), é, dentro da SEMED, o setor
responsável pelo planejamento e aplicação da avaliação aos estudantes. Para isso,
142

esse setor com o apoio da Secretaria, em 2019, firmou contrato com a instituição
AVALIA EDUCACIONAL para criar as Matrizes de Referência de Avaliação do
Desempenho do Estudante (ADE) para, em consonância com as diretrizes nacionais
e internacionais analisar o desempenho dos estudantes da SEMED Manaus.
A Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE), está abrigada no Sistema
de Avaliação de Desempenho Educacional de Manaus (SADEM), instituído pelo
Decreto Municipal N.º 3.113, de 15 de junho de 2015 que engloba todas as
avaliações em larga escala da rede pública municipal de ensino de Manaus.
O processo de construção das matrizes da ADE, segundo posto, tomou por
base os referenciais curriculares nacionais e locais tais como a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o
Referencial Curricular Amazonense (RCA) e a proposta curricular da própria SEMED
Manaus, dentre outras.
II - PARECER
No campo da Avaliação de larga escala praticada no Brasil e no mundo, o que
se destaca, por via de regra, é o uso de seus resultados para premiação ou sistema
de recompensa aos profissionais da educação envolvidos nos processos (décimo
quarto e décimo quinto salários, bonificações às escolas que melhor se destacam
nas avaliações nacionais contribuindo para o ranking da cidade).
Um dos usos mais comum desse tipo de avaliação é, por exemplo:
[...] para a alocação de recursos nas escolas com melhores resultados, a
definição de bônus para professores, estabelecimento de rankings
estimulando a competição entre escolas e redes de ensino, e seu
entendimento como indicador único e principal de qualidade de ensino.
(BAUER, 2015).

Algo muito importante a se considerar é o uso da testagem em larga escala
não para medir somente o nível de aprendizagem cognitiva dos alunos mas
primordialmente para servir de base para análise conjuntural de toda a escola,
fornecendo informações precisas dos processos pedagógicos, dos aspectos sociais
dos estudantes e da comunidade atendida além das condições físicas e estruturais
da escola. Quando se usa os resultados de uma avaliação de tão grande alcance
para fins dos meros estabelecimentos de políticas de responsabilização e prestação
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de contas, o que na literatura acadêmica é conhecido como accountability, pode-se
deixar de contribuir significativamente para o estabelecimento de políticas
educacionais voltadas ao verdadeiro sentido da avaliação como instrumento de
pesquisa apurada a serviço da gestão democrática do ensino.
Nesse sentido, Bauer (2015) cita Hagopian (2014) quando afirma:
Acopladas aos programas Nochildleftbehind, da administração Bush e
Racetothe top no governo Obama, as avaliações em larga escala
constituíram-se em um instrumento para impor um modelo de reforma
educacional que, em seus resultados, aprofundaram as desigualdades
educacionais entre os alunos com desvantagens e entre aqueles
provenientes de comunidades mais pobres, como é o caso dos negros. Para
o autor, os testes trouxeram pressões sobre os professores e gestores de
escolas, atualizando o que se convencionou chamar de accountability.

Na defesa desse argumento faz-se importante observar que, tal como
acontece nos Estados Unidos, a realidade que se observa na cidade de Manaus se
assemelha em vários aspectos ao observado naquele país. Veja-se, pois, a pressão
sofrida pelos docentes e gestores das escolas públicas da cidade de Manaus pela
superação de metas estabelecidas por setores externos à escola que exigem
resultados cada vez maiores e muitas vezes sem o devido amparo à instituição para
alcançá-los.
Conseguir destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) nacional é o carro-chefe da Secretaria de Educação que, para isso, nivela
todas as escolas com suas mais distintas realidades em um único patamar.
Para alcançar resultados de qualidade social tão almejados por todos, essas
avaliações teriam que priorizar a avaliação integral do sistema e não só a
aprendizagem dos estudantes como tem ocorrido. Observa-se que o documento foi
elaborado a partir dos referenciais teóricos da área, com base nas especificações do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
sobre os diversos aspectos a serem considerados na construção desses
instrumentos avaliativos.
Traz as competências e habilidades a serem desenvolvidas em cada etapa de
ensino, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o
Referencial Curricular Amazonense (RCA).
Apresenta matrizes de referência dos componentes Língua Portuguesa e
Matemática para elaboração de provas para as séries regulares do ensino
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fundamental a partir do 3.º ano e, também, para as 3.ª e 4.ª etapas da Educação de
Jovens e Adultos. Informa brevemente que os resultados dos testes aplicados
servirão para direcionar o trabalho de docentes, pedagogos e gestores escolares,
sem, contudo, mencionar que uso os gestores do macrossistema farão desses
resultados e que tipo de tratamento será dado às informações.
Diante do exposto, e considerando a extemporaneidade do processo, este
relator é de PARECER FAVORÁVEL a aprovação do documento Matriz de
Referência Preliminar da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) requerido
pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus.
III - VOTO DO RELATOR
O Relator vota nos termos deste parecer. Manaus, 27 de agosto de 2020.

LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA
Conselheiro Relator

IV - DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

DAVI LOPES NETO - Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO - Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS - Conselheiro
LUIZ CARLOS CASTELO DE OLIVEIRA - Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA - Conselheiro
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS - Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA - Conselheira
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SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 27 de agosto de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus

REFERÊNCIA
BAUER, Adriana. ALAVARSE, Ocimar M., OLIVEIRA, Romualdo P. de., Avaliação
em larga escala: uma sistematização do debate. Educ. Pesquisa., São Paulo, v.41 n.
especial, p. 1367 - 1382, dez, 2015.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ep/v41nspe/1517-9702-ep-41-spe-1367.pdf.
Consultado em 14 de agosto de 2020.
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RESOLUÇÃO N. 046/CME/2020
APROVADA EM 27/08/2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições
legais conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis n. 528 de
07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007. CONSIDERANDO o teor do Processo n.
011/CME/2020, que trata da Análise e Aprovação da Matriz de Referência Preliminar
da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE).
CONSIDERANDO o Parecer n. 010/CME/2020 da lavra do Conselheiro Luiz Carlos
Albuquerque de Souza e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia
27.08.2020.

RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o documento Matriz de Referência Preliminar da Avaliação
de Desempenho do Estudante (ADE), requerido pela Secretaria Municipal de
Educação de Manaus.
Parágrafo Único - As Matrizes de Referência Preliminar da ADE são as
constantes nos anexos de I a VI, desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus (DOM).

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 27 de agosto de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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ANEXO I
MATRIZ DE REFERÊNCIA DO 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA – 2020
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES
H1-Reconhecer a base 10 e o valor posicional como características do sistema de numeração decimal.
H2-Associar o que os números naturais indicam em diferentes situações: quantidade, ordem, medida ou
código de identificação.

NÚMEROS

H3-Associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica.
H4-Comparar em relação à quantidades de objetos.
H5-Ordenar em relação à quantidades de objetos.
H6-Comparar números naturais com ou sem suporte da reta numérica.
H7-0rdenar números naturais com ou sem suporte da reta numérica.
H8-Compor números naturais.
H9-Decompor números naturais.
H10-Calcular o resultado de adições envolvendo números naturais.
H11-Calcularo resultado de subtrações envolvendo números naturais.
H12-Resolver problemas de adição envolvendo números naturais com as ideias de juntar, acrescentar e
comparar.
H13-Resolver problemas de subtração envolvendo números naturais com as ideias de separar, retirar e
comparar.
H14-Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação.
H15-Resolver problemas que envolvam as ideias de divisão.

ÁLGEBRA

GEOMETRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

PROBABILIDADE
E
ESTATÍSTICA

H16-ldentificar a classificação de objetos ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.
H17-ldentificar a propriedade característica de uma sequência de números naturais ou de figuras/
objetos.
H18-ldentificar os elementos ausentes em sequências de números naturais, figuras/objetos.
H19-Identificar a localização ou deslocamento de pessoas ou objetos em representações bidimensionais
(mapas, croquis, etc.).
H20-Reconhecer figuras geométricas planas, relacionando-as com objetos do mundo físico.
H21-ldentiflcar figuras geométricas espaciais, relacionando-as com objetos do mundo físico.
H22-Comparar imagens de objetos com base na visualização de seus cumprimentos, capacidades ou
massas.
H23-0rdenar imagens de objetos com base na visualização de seus comprimentos, capacidades ou
massas.
H24-Estimar medida de comprimento, capacidade ou massa de objetos, utilizando unidades de medidas
convencionais ou não OU medir comprimento, capacidade ou massa de objetos.
H25-Reconhecer unidades de medidas ou instrumentos utilizados para medir comprimento, tempo,
massa, temperatura ou capacidade.
H26-ldentificar sequência de acontecimentos OU datas, dias da semana, meses do ano em calendário.
H27-Determinar situações problema envolvendo intervalo de tempo.
H28-Resolver problemas que envolvam moedas e/ou cédulas no sistema monetário brasileiro.
H29-ldentificar informações apresentadas em tabelas.
H30-Comparar informações apresentadas em tabelas.
H31-ldentificar informações apresentadas em gráficos.
H32-Comparar informações apresentadas em gráficos.
H33-Associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas (simples
ou dupla entrada) ou gráficos (barra simples, colunas simples ou pictóricos).
H34-Ciassificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis,
certos ou impossíveis.
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ANEXO II
MATRIZ DE REFERÊNCIA 4° E 5° ANO/EJA 3ª FASE - MATEMÁTICA - 2020
UNIDADE TEMÁTICA

ANO ESCOLAR

HABILIDADES

4° 5°

H1-Compor números naturais.

X

X

X

H2-Decompor números naturais.

X

X

X

X

X

X

H4-Comparar números naturais na reta numérica.

X

X

X

H5-0rdenar números naturais na reta numérica.

X

X

X

H6-Localizar números naturais OU racionais na reta numérica.

X

X

X

H7-Comparar números naturais na reta numérica.

X

X

X

H8-Ordenar números naturais na reta numérica.

X

X

X

H9- Comparar números racionais na reta numérica.

X

X

X

X

X

H3-Reconhecer características
(agrupamento, ordens, classes).

do

sistema

de

numeração

decimal

H10-0rdenar números racionais na reta numérica.

NÚMEROS

H11-Calcular o resultado de uma adição com números naturais.

X

X

X

H12-Calcular o resultado de uma subtração com números naturais.

X

X

X

H13-Resolver problemas envolvendo adição ou subtração com números
naturais.

X

X

X

H14-Calcular o resultado de uma multiplicação de números naturais.

X

X

X

H15-Calcular o resultado de uma divisão de números naturais.

X

X

X

H16- Resolver problemas envolvendo multiplicação de números naturais.

X

X

X

H17- Resolver problemas envolvendo divisão de números naturais.

X

X

X

H18-Resolver problemas envolvendo adição ou/e subtração de números
racionais (inclusive o sistema monetário).

X

X

X

H19-Resolver problemas envolvendo multiplicação ou divisão de números
racionais (Inclusive o sistema monetário).

X

X

X

H20-Resolver problemas envolvendo porcentagem (10%,25%,50%,75%).

X

X

H21-Associar diferentes representações de um mesmo número racional.

X

X

X

X

X

X

X

X

H22-Associar fração que pode estar associada a diferentes significados
{divisão, representações gráficas).
H23-Reconhecer fração que pode estar associada a diferentes significados
(parte todo, razão).
H24-ldentificar frações equivalentes.

ÁLGEBRA

GEOMETRIA

EJA 3ª
FASE

X

H25-ldentificar sequência numérica, utilizando regularidade estabelecida.

X

X

X

H26-ldentificar os elementos ausentes em sequências de números naturais,
objetos ou figuras.

X

X

X

H27-ldentificar a equação que modela um problema envolvendo adição,
subtração, multiplicação ou divisão.

X

X

X

H28-ldentificar a localização OU deslocamentos de pessoas ou objetos no
espaço, croquis e mapas.

X

X

X
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GRANDEZAS E MEDIDAS

H29-Associar e nomear figuras geométricas espaciais a objetos do mundo
físico.

X

X

X

H30-Reconhecer e associar figuras espaciais as suas planificações.

X

X

X

H31-Reconhecer as figuras planas com relação a seus lados e vértices.

X

X

X

H32-ldentificar ângulos retos e não retos.

X

X

H33-Localizar um objeto por meio de coordenadas.

X

X

H34-Reconhecer as modificações sofridas por uma figura em malha
quadriculada.

X

X

H35-Estabelecer relações de medidas de tempo.

X

X

X

H36-Determinar o horário de início, o horário de término ou a duração da
realização de um evento.

X

X

X

H37-Resolver problemas que envolvam o sistema monetário brasileiro.

X

X

X

H38-Resolver problemas envolvendo medidas de comprimento, massa,
área, tempo, temperatura e capacidade.

X

X

X

H39-Resolver problemas envolvendo perímetros de figuras planas em
malhas quadriculadas.

X

X

X

H40-Resolver problemas envolvendo áreas de figuras planas em malhas
quadriculadas.

X

X

X

H41-Resolver problemas envolvendo volume de blocos retangulares.

PROBABILIDADE E
ESTATISTICA

X

H42-ldentificar dados estatísticos expressos em tabelas.

X

X

X

H43-ldentificar dados estatísticos expressos em gráficos.

X

X

X

H44-Resolver problemas que envolvam dados apresentados em tabelas ou
gráficos.

X

X

X

H45-Determinar a probabilidade de ocorrência de um evento aleatório.

X

ANEXO III
MATRIZ DE REFERÊNCIA 6° AO ANO 9° /EJA 4ª FASE- MATEMÁTICA -2020
UNIDADE TEMÁTICA

HABILIDADES

ANO ESCOLAR
6° 7° 8° 9°

H1-Localizar números naturais na reta numérica.

X

X

X

X

X

H2-Comparar números naturais na reta numérica.

X

X

X

X

X

H3-0rdenar números naturais na reta numérica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H4-Localizar números inteiros, racionais ou irracionais na reta numérica.
NÚMEROS

EJA 4ª
FASE

H5-Compor números racionais.

X

H6-Decompor números racionais.
H7-Reconhecer diferentes formas de representação de um número racional.

X

X

X

X

X

H8-Reconhecer características do sistema de numeração decimal como
suas ordens e subordens.

X

X

X

X

X

H9-Reconhecer fração como representação que pode estar associada a
diferentes significados.

X

X

X

X

X
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H10-Reconhecer frações equivalentes.

X

X

X

X

X

H11-Resolver problemas com numeras naturais envolvendo diferentes
significados das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação).

X

X

X

X

X

H12-Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

X

X

X

X

X

H13-Resolver problema com números racionais que envolvam as
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

X

X

X

X

X

H14-Resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

X

X

X

X

X

H15-Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo, divisor,
máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H16-Resolver problemas que envolvam porcentagem, incluindo juros
simples, juros compostos os que lidam com acréscimos e decréscimo
simples, aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas
percentuais.

H7-Representar um número real em notação científica.

X

H18-Resolver problemas envolvendo operações com números reais,
inclusive notação científica.

X

H19-Efetuar cálculos usando potenciação/radiciação de números reais.

X

H20-Reconhecer uma expressão algébrica que representa uma
regularidade em uma sequência.

X

X

H21-Reconhecer uma equação ou inequação do 1°grau que expressa um
problema.

X

X

X

H22-ldentificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um
problema.

X

X

X

H23-Associar a relação entre as representações algébrica e geométrica de
uma equação ou sistema de equações de primeiro grau.

X

X

H24-Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica.

X

X

X

H25-Resolver problemas que envolvam o cálculo de expressão algébrica.

X

X

X

H26-Resolver equações ou inequações polinomiais.

X

X

X

X

X

ÁLGEBRA

H27-Resolver problemas com equações polinomiais.
H28-Resolver problemas que envolvam sistemas de equações.

X

H29-Resolver problemas que envolvam função afim.

X

X
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H30-Resolver problemas que envolvam função quadrática.

X

H31-Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou
inversas entre grandezas.

X

X

H32- Identificar a localização OU movimentação de objetos em mapas,
croquis e outras representações gráficas.

X

X

X

X

X

H33-Reconhecer objetos tridimensionais e suas planificações ou vistas.

X

X

X

X

X

H34-ldentificar a relação entre número de vértices, faces e arestas de
prismas e pirâmides.

X

X

H35-ldentiflcar características dos triângulos, classificando-os em relação
às medidas dos lados e dos ângulos.

X

X

H36-ldentificar propriedades e relações entre os elementos existentes em
um triângulo.

X

X

H37-Determinar as medidas do ângulo de um triângulo.

X

X

X

X

H39-Determinar as medidas envolvendo ângulos de um quadrilátero.

X

X

H40-Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas
relações.

X

X

H41-Reconhecer alterações (área, perímetro, lado) em figuras planas
ampliadas ou reduzidas com uso de malha quadriculada ou não.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H38-ldentificar características e propriedades dos quadriláteros,
classificando-os em relação às medidas dos lados e dos ângulos.

GEOMETRIA

X

X

H42-ldentificar figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão.
H43-Resolver problemas que envolvam ângulos e suas relações.

X

X

H44- Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

H45-Resolver problemas que envolvam aplicação das relações de
proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por transversais.

X

H46-Resolver problemas que envolvam aplicações das relações métricas
no triângulo retângulo.

X

H47-Resolver problemas envolvendo relações entre arcos, ângulos centrais
e ângulos inscritos na circunferência.

X

X

X

H48-Resolver problemas que envolvam medidas de grandezas
(comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade ou volume) em que
haja conversões entre unidades usuais OU não.

X

X

X

X

X

H49-Resolver problemas que envolvam perímetro de figuras planas.

X

X

X

X

X

H50-Resolver problemas que envolvam determinação da área de figuras
planas.

X

X

X

X

X

H51-Resolver problemas que envolvam a determinação do volume de
sólidos.

X

X

X

X

X
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

H52-Resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em
tabelas (simples ou dupla entrada) ou gráficos (simples ou agrupadas,
colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores, histograma
e infográfico).

X

X

X

X

X

H53-Assoclar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento
em listas, tabelas (simples ou dupla entrada) ou gráficos (simples ou
agrupados, colunas simples ou agrupados, pictóricos, de linhas, de setores
ou histogramas).

X

X

X

X

X

H54-Resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de
um resultado em eventos aleatórios equiprováveis independentes ou
dependentes.

X

H55-Resolver problemas envolvendo cálculo média, moda e mediana de
uma pesquisa estatística.

X

ANEXO IV
MATRIZ DE REFERENCIA 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA - 2020
UNIDADE TEMÁTICA

AQUISIÇÃO DO SISTEMA GRAFO· FONÊMICO

HABILIDADE
H1-Reconhecer diferentes formas de grafar uma mesma letra/palavra.
H2-Reconhecer sílabas.
H11-Ler palavras.
H12-Ler frases.
H16-Estabelecer relação entre unidades sonoras e suas
representações gráficas.

PROCEDIMENTOS DE LEITURA

H4- Localizar informações explícitas em textos.
H17-Inferir informação implícita em textos.
H5-Inferir sentido de palavra ou expressão.
H8-Identificar o assunto do texto.
H15-Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na
comparação de textos de um mesmo tema.
H7-Realizar inferências com o auxílio de material gráfico.
H9-Estabelecer relações referenciais entre partes de um texto.

COESÃO E COERÊNCIA NA LEITURA DO TEXTO
H6-Estabelecer relações de causa/consequência entre partes e
elementos de um texto.

RECONHECER DIFERENTES USOS SOCIAIS DA
LEITURA E DA ESCRITA

RELAÇÃO ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E
EFEITOS DE SENTIDO

H3-Reconhecer a finalidade dos gêneros textuais.

H14-Identificar efeitos de sentido do uso da pontuação no texto.
H13-Identificar o efeito de humor em texto.

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

H10-Identificar variedades linguísticas em textos.
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ANEXO V
MATRIZ DE REFERÊNCIA 4° E 5° ANO/EJA 3ª FASE - LINGUA PORTUGUESA - 2020
ANO ESCOLAR
UNIDADE TEMÁTICA

HABILIDADE

ESTRATÉGIAS DE LEITURA

COMPREENSÃO EM LEITURA

4° 5°

EJA 3ª
FASE

H1-Localizar informações explícitas em textos.

X

X

X

H5-Interpretar textos que articulem linguagem verbal e não verbal.

X

X

X

H4-Inferir informações implícitas em textos.

X

X

X

H3-Inferir o sentido de palavras ou expressões em textos.

X

X

X

H8-Estabelecer relações de causa e consequência.

X

X

X

H6-Identificar o assunto de um texto.

X

X

X

X

X

H11-Distinguir fato de opinião em um texto.
H9-Identificar a finalidade de textos.

X

X

X

RELAÇÃO ENTRE TEXTOS

H15-Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na
comparação de textos.

X

X

X

FORMAS DE COMPOSIÇÃO
TEXTUAL

H7-Identificar elementos que constituem textos narrativos.

X

X

X

H2-Reconhecer relações coesivas entre elementos de um texto
(repetições/substituições), que contribuem para a continuidade textual.

X

X

X

H12-Estabelecer relações lógico-semânticas presentes no texto
marcadas por conjunções, advérbios, entre outros.

X

X

X

H13-Inferir efeitos de humor.

X

X

X

H14-Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e
de outras notações (cores, fontes, tamanho de letras, entre outros).

X

X

X

H10-Identificar variedades linguísticas em textos.

X

X

X

COESÃO E ARTICULADORES

RECONSTRUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO

VARIAÇÃOLINGUÍSTICA

ANEXO VI
MATRIZ DE REFERÊNCIA 6° AO 9° ANO/EJA 4ª FASE - LINGUA PORTUGUESA - 200
ANO ESCOLAR
UNIDADE TEMÁTICA

ESTRATÉGIAS DE LEITURA

COMPREENSÃO EM

HABILIDADE
H1-Localizar informações explícitas em textos.
H3-Inferir o sentido de palavras ou expressões em textos.
H4-Inferir informações implícitas em textos.
H5-Interpretar textos que articulem linguagem verbal e não verbal.
H6-Identificar o assunto de um texto.

6° 7° 8° 9°
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

EJA 4ª
FASE
X
X
X
X
X
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LEITURA

FORMAS DE COMPOSIÇÃO
TEXTUAL

RELAÇÃO ENTRE TEXTOS

H11-Reconhecer relações de causa e consequência.
H12-Identificar a finalidade de textos.
H14-Distinguir fato de opinião em um texto.

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

H10-Identificar elementos que constituem textos narrativos, líricos e
dramáticos.

X

X

X

X

X

H7-Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na
comparação de textos.

X

X

X

X

X

H8-Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões
relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

X

X

X

X

X

X

X

H9-Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

RECONSTRUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO

COESÃO E
ARTICULADORES
VARIAÇÃO LINGUISTICA

H16-Inferir efeitos de humor, ironia e/ou crítica.
H17-Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações (cores, fontes, tamanho de letras,
entre outros).
H18-Inferir o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão.
H19-Analisar, em textos, efeitos produzidos pelo uso de recursos
semânticos.
H2-Reconhecer relações coesivas entre elementos de um texto
(repetições/substituições), que contribuem para a continuidade
textual.
H15-Estabelecer relações lógico-semânticas presentes no texto
marcadas por conjunções, advérbios, entre outros.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H13-Identificar variedades linguísticas em textos.

X

X

X

X

X
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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Manaus
ASSUNTO: Reorganização do Calendário Escolar da Rede Municipal em razão da
Pandemia
PROCESSO N.: 078/CME/2020
RELATOR: Waldenize Carvalho Monteiro Maia
PARECER N.:
CÂMARA:
APROVADO EM:
078/CME/2020
CEF
22/10/2020
I - HISTÓRICO
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED) requer a este
egrégio Conselho Municipal de Educação de Manaus (CME), que delibere sobre a
proposta de reorganização do Calendário Escolar 2020 e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária
mínima anual, em razão da PANDEMIA decorrente da infecção humana pelo
COVID-19.
A presente solicitação foi protocolada por meio do Sistema Integrado de
Gestão

Eletrônica

de

Documentos

2020.18000.19312.9.062795

e

(SIGED),

formalizada

neste

sob

o

CME

DOCUMENTO

n.

via

n.

Processo

078/CME/2020, para os devidos trâmites.
Importa ressaltar, que em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os continentes.
Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos
casos identificados, testes massivos e distanciamento social.
Em lógica decorrência em razão da infecção humana pelo novo Coronavírus,
o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Assim,
estados e municípios decretam normativas para o enfrentamento da situação em
questão. O cenário sem precedentes exigiu rápida e inédita reação de políticos e
gestores públicos que, de maneira quase universal, optaram pelo fechamento
provisório das escolas. Como consequência deste movimento, ações emergenciais
tornaram-se imprescindíveis.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição das medidas temporárias adotadas
pela Administração Pública Municipal para a mitigação dos impactos da pandemia
na cidade de Manaus, sobretudo para a Educação Municipal. Destaca-se, por
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exemplo, o Decreto Municipal n. 4.787, de 23 de março de 2020, que declara estado
de calamidade pública no Município de Manaus para enfrentamento da pandemia da
COVID-19 e, ainda, o Decreto Municipal nº 4.789, de 24 de março de 2020, que
dispõe sobre o regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos no âmbito
da Administração Pública Municipal.
Obviamente, entre as medidas adotadas, a substituição das atividades
escolares presenciais por aulas em meio digital, numa súbita adaptação necessária
a essa nova realidade, foi de grande relevância no combate à propagação do vírus e
na garantia do direito à aprendizagem. A propósito, o retorno presencial das
atividades escolares tornou-se imprevisível a depender da extensão e intensidade da
contaminação pela COVID-19 na cidade.
Nessa vereda, firmou-se um Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria
Estadual de Educação e Desporto do Estado do Amazonas (SEDUC/AM) e o
Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de
Manaus (SEMED/MAO), pelo período de vigência de 01.04.2020 à 31.12.2020.
Trata-se de um regime especial de aulas não presenciais mediadas por tecnologia
no Sistema de Ensino Municipal de Manaus. Justifica-se tal medida como prevenção
à disseminação do COVID-19 e como alternativa para manter os estudantes em
contato com a aprendizagem. O projeto assegura que os alunos da rede pública
municipal e estadual de ensino tenham aulas em casa, em horário determinado na
TV aberta, ou por sites e aplicativos, onde também podem interagir e tirar dúvidas.
A medida visa a atender 243.000 (duzentos e quarenta e três mil) alunos de
499 (quatrocentos e noventa e nove) escolas, sendo 22 creches, 107 Centros
Municipais de Educação Infantil e 365 escolas de ensino fundamental, com cerca de
12.000 (doze mil), professores da rede municipal de ensino de Manaus.
A propósito, para a consecução do objeto do Termo de Cooperação Técnica,
os partícipes, SEDUC e SEMED comprometem-se a envidar esforços de apoio
técnico-pedagógico,

tecnológico

e

administrativo

que

visa

possibilitar

o

funcionamento das sedes administrativas e unidades de ensino com maior eficiência
e eficácia no que tange à gestão educacional e ao processo ensino- aprendizagem.
Vale ressaltar algumas atividades técnicas e pedagógicas a serem
executadas pela SEMED, enquanto proponente da proposta:
● Elaborar as atividades propostas às crianças pequenas e bem
pequenas da Educação Infantil; Elaborar as aulas dos anos iniciais do
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Ensino Fundamental;
● Ofertar formação e informação através de rodas de conversas e bate
papos que tratem de assuntos relevantes para apoiar professores e
famílias nesse período de isolamento social;
● Selecionar professores para planejar, roteirizar e gravar as atividades
para a Educação Infantil e as aulas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental;
● Organizar equipe formada por pedagogos e professores especialistas
para auxiliar os professores ministrantes dos anos iniciais do ensino
fundamental no planejamento das aulas;
● Disponibilizar intérpretes de libras para a interpretação das atividades
para a Educação Infantil e as aulas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental;
● Aplicará estratégias pedagógicas para utilização do material cedido
visando à consecução de resultados nas áreas finalísticas, como
envolvimento do corpo docente, estímulo ao engajamento familiar e
demais medidas necessárias;
● Cooperar com a formação de profissionais à distância ou presencial.
À SEDUC/AM, enquanto concedente, coube as seguintes atividades técnicas
e pedagógicas:
● Disponibilizar conteúdos midiáticos do Programa do Governo do
Estado do Amazonas “Aula em Casa”, desenvolvido por meio do
Centro de Mídias do Amazonas - CEMEAM, para atendimento da rede
de ensino municipal, seja como conteúdo programático ou como
recurso complementar, a serem exibidos em rede de televisão aberta,
rádios, sites e mídias sociais da SEMED;
● Acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades
desenvolvidas e a execução do presente do Plano de Trabalho;
● Apoiar todas as ações que se fizerem necessárias para o alcance das
metas e ao bom desempenho, em conformidade com o Plano de
Trabalho;
● Fornecer, quando solicitado, todas as informações necessárias ao fiel
cumprimento do presente Plano de Trabalho;
● Examinar e deliberar, quando proposta, a excepcional reformulação do
158

Plano de Trabalho.
Outra medida adotada pelo poder público municipal, de relevância significativa
pela necessidade de equacionar a questão da alimentação escolar (merenda), para
que as crianças e os jovens não fiquem desprovidos de nutrição adequada em
função de não frequentar a escola, foi a distribuição de kits de gêneros alimentícios,
projeto intitulado como "Hora da Merenda".
A medida está respaldada na Resolução nº 2, de 9 de abril de 2020, do
Governo Federal. O documento dispõe "sobre a execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), durante o período de estado de Calamidade Pública,
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
Emergência de Saúde Pública, de importância internacional, decorrente do novo
coronavírus".
Em decorrência deste cenário, e as incertezas do término da pandemia, a
proposta de reorganização dos calendários escolares da SEMED tem como base a
continuidade das aulas não presenciais, até o término do ano letivo 2020, tanto para
a Educação Infantil, quanto para o Ensino Fundamental e suas modalidades.
II - PARECER
Inicialmente, sabe-se que a SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
adotada pela SEMED, é uma das medidas recomendadas pela OMS, que considera
o distanciamento social como ação básica para conter a disseminação comunitária
da COVID 19, portanto indubitavelmente necessária.
As ações emergenciais têm se tornado imprescindíveis, como a transferência
de aulas e outras atividades pedagógicas para formatos à distância, buscando
mitigar os efeitos do distanciamento social no aprendizado dos alunos. É importante
salientar, que em março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a
público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e
modalidades, considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas
por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19.
Em decorrência deste cenário, este Conselho Municipal de Educação de
Manaus (CME/MAO) emitiu a Resolução n.003/CME/2020, que dispõe sobre o
Regime especial de aulas não presenciais no Sistema de Ensino do Município de
Manaus, como medida preventiva à disseminação da COVID-19.
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[...]
Art. 2º Recomendar às instituições que integram o Sistema Municipal de
Ensino de Manaus (públicas e privadas da educação infantil e públicas do
ensino fundamental), como projeto-piloto, a implementação de soluções
alternativas de atendimento aos estudantes, empregando todos os meios e
recursos disponíveis e ao seu alcance.
[...]

Tendo em vista que o estado do Amazonas e especialmente Manaus, que já
registrou colapso hospitalar e funerário e, ainda hoje, segundo a Fundação de
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS - AM), mesmo com a substancial queda no
número de casos, internações e óbitos, ainda permanece com a circulação viral de
Covid-19, filio-me ao entendimento, que ainda persistem a necessária adoção de
medidas de segurança, como as tomadas pela Prefeitura Municipal de Manaus,
através da SEMED, na continuidade do Regime Especial de Aulas não
Presenciais até o cumprimento do ano letivo 2020, conforme art. 6º da Portaria n.
0380/2020/SEMED/GS, que trata do retorno às aulas presenciais na rede pública
municipal de ensino.
Art. 6º Fica instituído o Projeto Aula em Casa, como medida de continuidade
do ano letivo, após o retorno do recesso escolar previsto na Portaria nº
0338/2020-SEMED/GS.

Com esta medida, a SEMED reorganizou os Calendários Escolares 2020,
com o cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga
horária mínima anual. Vale observar que a SEMED regularmente adota 4(quatro)
Calendários Oficiais, divididos por etapas de ensino (Educação Infantil e Ensino
Fundamental) e também por zonas geográficas, como forma de atender às
peculiaridades de cada etapa e localização. Neste ano, foram aprovados mediante
Resolução nº 027/CME/2019.
Art. 1º Aprovar os Calendários Escolares da Rede Pública Municipal de
Ensino do ano letivo de 2020: Calendário Escolar - Educação Infantil 2020,
Zonas Urbana e Rural (Rodoviária/Rio Amazonas); Calendário Escolar Ensino Fundamental 2020, Zonas Urbana e Rural (Rodoviária/Rio
Amazonas); Calendário Escolar - Educação Infantil 2020, Zona Rural Rio
Negro; Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2020, Zona Rural Rio
Negro.

Feitas essas considerações, esta relatoria, atinente ao disposto na legislação
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educacional passou a fazer análise da reorganização dos respectivos instrumentos
pedagógicos e regulador da jornada escolar, sob os auspícios dos artigos 24 e 31 da
LDBEN n. 9.394/96 alinhados às normas provenientes da Emergência de Saúde
Pública. Com efeito, coube observar que as propostas de Calendário Escolar
apresentam as seguintes configurações:
ENSINO FUNDAMENTAL 2020 (ZONAS URBANA, ZONA RURAL RODOVIÁRIA E
ZONA RIBEIRINHA RIO AMAZONAS)
● Início do Ano Escolar: 03/02/2020
● Jornada Pedagógica: 03/02/2020
● Planejamento: 04/02/2020
● Início do Ano Letivo: 05/02/2020
● Aulas presenciais: 26 dias/104 horas
● Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
● Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2020
● Projeto Aula em Casa: 174 dias/696 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
● Término do Ano Letivo: 15/12/2020
● Recuperação Final:16, 17 e 18/12/2020
● Conselho de Classe: 21/12/2020
● Término do Ano Escolar: 22/12/2020
● 1º Bimestre: 05/02 a 07/05/2020
● 2º Bimestre: 08/05 a 17/07/2020
● 3º Bimestre: 20/07 a 28/09/2020
● 4º Bimestre: 29/09 a 15/12/2020
EDUCAÇÃO INFANTIL 2020 (ZONAS URBANA, ZONA RURAL RODOVIÁRIA E
ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO AMAZONAS)
● Início do Ano Escolar: 03/02/2020
● Jornada Pedagógica: 04/02/2020
● Planejamento: 05/02/2020
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● Início do Ano Letivo: 05/02/2020
● Aulas presenciais: 26 dias/104 horas
● Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
● Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2020
● Projeto Aula em Casa: 164 dias/656 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 190 dias/760h
● Término do Ano Letivo: 30/11/2020
● Preenchimento do Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança: 01 e
02/12/20
● Término do Ano Escolar: 03/12/2020
● 1º Trimestre: 05/02 a 27/05/2020
● 2º Trimestre: 28/05 a 25/08/2020
● 3º Trimestre: 26/08 a 30/11/2020
ENSINO FUNDAMENTAL 2020 (ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO NEGRO)
● Início do Ano Escolar: 02/01/2020
● Jornada Pedagógica: 02 e 03/02/2020
● Planejamento: 06/01/2020
● Início do Ano Letivo: 07/01/2020
● Aulas presenciais: 51 dias/204 horas
● Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
● Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2020
● Projeto Aula em Casa: 149 dias/596 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
● Término do Ano Letivo: 23/10/2020
● Recuperação Final: 26, 27 e 29/19/2020
● Conselho de Classe: 30/10/2020
● Término do Ano Escolar: 03/11/2020
● 1º Bimestre: 07/01 a 14/03/2020
● 2º Bimestre: 16/03 a 05/06/2020
● 3º Bimestre: 06/06 a 11/08/2020
● 4º Bimestre: 12/08 a 23/10/2020
● Compensação: 04 a 24/11/2020
162

EDUCAÇÃO INFANTIL 2020 (ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO NEGRO)
● Início do Ano Escolar: 02/01/2020
● Jornada Pedagógica: 02 e 03/01/2020
● Planejamento: 06/01/2020
● Início do Ano Letivo: 07/01/2020
● Aulas presenciais: 52 dias/208 horas
● Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
● Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2020
● Projeto Aula em Casa: 148 dias/592 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
● Término do Ano Letivo: 22/10/2020
● Preenchimento do Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança: 23 e
26/10/20
● Término do Ano Escolar: 27/10/2020
● 1º Trimestre: 05/02 a 17/04/2020
● 2º Trimestre: 18/04 a 14/07/2020
● 3º Trimestre: 15/07 a 14/10/2020
● Compensação: 29/11 a 18/11/2020
Tendo como base as normas a respeito da reorganização do calendário
escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, as propostas apresentadas pela
SEMED encontram-se plenamente de acordo com que reza a Lei federal nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) dispõe:
[...] Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
[...] IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
[...] Art. 24 A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino
fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos
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dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver; [...]
[...] Art. 31 A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
[...]
II - carga horária mínima anual de 800(oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200(duzentos) dias de trabalho educacional.

Por sua vez, a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, estabelece
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 defevereiro de 2020, dispensando da
obrigatoriedade dos 200 dias letivos.
Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado,
em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de
dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput
e no § 1º do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de20
de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual
estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem
editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

No que tange ao cômputo das horas/aulas neste novo formato, esta Relatoria
verificou que as reorganizações dos Calendários Escolares, com AULAS
PRESENCIAIS e NÃO PRESENCIAIS, estão em sintonia com os mandamentos da
lei e das medidas emergenciais e normas editada pelo CME.
Art. 1º Orientar que as atividades propostas/promovidas pelas escolas, por
quaisquer meios e/ou recursos, consideradas como serviços pedagógicos
prestados aos estudantes, com mediação de seus pais e/ou responsáveis,
integrem o cômputo das horas/aulas. (RESOLUÇÃO Nº 008/CME/2020).

Assim, percebe-se nas composições dos calendários:
Calendário 1 - ENSINO FUNDAMENTAL 2020 (ZONAS URBANA, ZONA
RURAL RODOVIÁRIA E ZONA RIBEIRINHA RIO AMAZONAS):
● Aulas Presenciais: 26 dias/104 horas
● Projeto Aula em Casa: 174 dias/696 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200dias/800h
Calendário 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2020 (ZONAS URBANA, ZONA
RURAL RODOVIÁRIA E ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO AMAZONAS
● Aulas presenciais: 26 dias/104 horas
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● Projeto Aula em Casa: 164 dias/656 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 190 dias/760h
Calendário 3: ENSINO FUNDAMENTAL 2020 (ZONA RURAL RIBEIRINHA
RIO NEGRO)
● Aulas presenciais: 51 dias/204 horas
● Projeto Aula em Casa: 149 dias/596 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
Calendário 4: EDUCAÇÃO INFANTIL 2020 (ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO
NEGRO)
● Aulas presenciais: 52 dias/208 horas
● Projeto Aula em Casa: 148 dias/592 horas
● Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
Face ao exposto, este(a) conselheiro(a) considerou nesta análise, sobretudo,
o Relatório Final da assessoria técnica deste CME, dando conta que a solicitação
em tela de reorganização dos Calendários Escolares da Rede Municipal de Ensino
de Manaus, adequa-se aos dispositivos legais e normativos vigentes. Todavia, tornase imprescindível à estrita observância quanto ao seu cumprimento.
Isso

posto,

manifestamos

nosso

PARECER

FAVORÁVEL

À

REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, em razão da Pandemia.
III - VOTO DA RELATORA
A Relatora vota nos termos deste parecer.
Manaus, 22 de outubro de 2020.

WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA
Conselheira Relatora
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IV - DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu aprovar por maioria o voto da Relatora, se abstendo da votação os
conselheiros: David Lopes Neto e Luiz Carlos Castelo de Oliveira.

FIRMINO ALVES CAMPELO
Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS
Conselheiro
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA
Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA
Conselheiro
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS
Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA
Conselheira

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 22 de outubro de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/MAO
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RESOLUÇÃO N. 078/CME/2020
APROVADA EM 22.10.2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições
legais conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis n. 528 de
07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007.
CONSIDERANDO o teor do Processo n. 078/CME/2020, que trata da
Reorganização dos Calendários Escolares da Rede Municipal de Ensino de Manaus,
em razão da Pandemia.
CONSIDERANDO o Parecer n. 078/CME/2020 da lavra da Conselheira Waldenize
Carvalho Monteiro Maia e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia
22.10.2020.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a Reorganização dos Calendários Escolares da Rede
Municipal de Ensino de Manaus, em razão da Pandemia.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus/AM.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de outubro de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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ANEXO ÚNICO
ENSINO FUNDAMENTAL 2020 (ZONAS URBANA,
RODOVIÁRIA E ZONA RIBEIRINHA RIO AMAZONAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

RURAL

Início do Ano Escolar: 03/02/2020
Jornada Pedagógica: 03/02/2020
Planejamento: 04/02/2020
Início do Ano Letivo: 05/02/2020
Aulas presenciais: 26 dias/104 horas
Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e
12/2020
Projeto Aula em Casa: 174 dias/696 horas
Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
Término do Ano Letivo: 15/12/2020
Recuperação Final:16,17 e 18/12/2020
Conselho de Classe: 21/12/2020
Término do Ano Escolar: 22/12/2020
1º Bimestre: 05/02 a 07/05/2020
2º Bimestre: 08/05 a 17/07/2020
3º Bimestre: 20/07 a 28/09/2020
4º Bimestre: 29/09 a 15/12/2020

EDUCAÇÃO INFANTIL 2020 (ZONAS URBANA,
RODOVIÁRIA E ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO AMAZONAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ZONA

ZONA

RURAL

Início do Ano Escolar: 03/02/2020
Jornada Pedagógica: 04/02/2020
Planejamento: 05/02/2020
Início do Ano Letivo: 05/02/2020
Aulas presenciais: 26 dias/104 horas
Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2020
Projeto Aula em Casa: 164 dias/656 horas
Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 190 dias/760h
Término do Ano Letivo: 30/11/2020
Preenchimento do Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança:
01 e 02/12/20
Término do Ano Escolar: 03/12/2020
1º Trimestre: 05/02 a 27/05/2020
2º Trimestre: 28/05 a 25/08/2020
3º Trimestre: 26/08 a 30/11/2020

ENSINO FUNDAMENTAL 2020 (ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO NEGRO)
168

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Início do Ano Escolar: 02/01/2020
Jornada Pedagógica: 02 e 03/02/2020
Planejamento: 06/01/2020
Início do Ano Letivo: 07/01/2020
Aulas presenciais: 51 dias/204 horas
Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09 e1 0/2020
Projeto Aula em Casa: 149 dias/596 horas
Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
Término do Ano Letivo: 23/10/2020
Recuperação Final:26, 27 e 29/10/2020
Conselho de Classe: 30/10/2020
Término do Ano Escolar: 03/11/2020
Término do Ano Escolar: 03/11/2020
1º Bimestre: 07/01 a 14/03/2020
2º Bimestre: 16/03 a 05/06/2020
3º Bimestre: 06/06 a 11/08/2020
4º Bimestre: 12/08 a 23/10/2020
Compensação: 04 a 24/11/2020

EDUCAÇÃO INFANTIL 2020 (ZONA RURAL RIBEIRINHA RIO NEGRO)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Início do Ano Escolar: 02/01/2020
Jornada Pedagógica: 02 e 03/01/2020
Planejamento: 06/01/2020
Início do Ano Letivo: 07/01/2020
Aulas presenciais: 52 dias/208 horas
Recesso Escolar: 17/03 a 31/03/2020
Meses do Projeto Aula em Casa: 04,05, 06, 07, 08, 09 e 10/2020
Projeto Aula em Casa: 148 dias/592 horas
Total de Horas (Presenciais e Aula em Casa): 200 dias/800h
Término do Ano Letivo: 22/10/2020
Preenchimento do Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança:
23 e
26/10/20
Término do Ano Escolar: 27/10/2020
1º Trimestre: 05/02 a 17/04/2020
2º Trimestre: 18/04 a 14/07/2020
3º Trimestre: 15/07 a 14/10/2020
Compensação: 29/10 a 18/11/2020
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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED
ASSUNTO: Minuta de Resolução que estabelece as orientações para inclusão da
temática da Educação para as Relações Étnico-raciais, Diversidade Sexual e
Gênero e Diversidade Religiosa na elaboração, reelaboração e implementação de
sua Proposta Curricular, Proposta Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico do
Sistema Municipal de Ensino.
PROCESSO N.: 026/CME/2019
RELATOR: Luiz Carlos Albuquerque de Souza
DOCUMENTO SIGED Nº: 2020.18000.18125.0.013771
PARECER N.:
CÂMARA:
APROVADO EM:
091/CME/2020
CEF
29/12/2020
I - HISTÓRICO
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), representada pela
Subsecretária de Gestão Educacional, encaminha a este egrégio Conselho
Municipal de Educação, Ofício N.º 0357/2019 - SEMED/GS, solicitando a aprovação
da Minuta de Resolução que estabelece as orientações para inclusão das temáticas
da Educação para as Relações Étnico-raciais, Diversidade Sexual e Gênero e
Diversidade Religiosa na elaboração, reelaboração e implementação de sua
Proposta Curricular e do Projeto Político Pedagógico do Sistema Municipal de
Ensino.
O ofício foi protocolizado neste Conselho Municipal de Educação gerando o
Processo N.026/CME/2020, e encaminhado à Assessoria Técnica para análise e
emissão de Parecer Final. A Assessoria Técnica deste CME em primeira análise da
documentação apresentada, sugere à Secretaria Municipal de Educação a
elaboração de material complementar em forma de cartilha e e- book para subsidiar
as escolas da rede municipal na implementação das orientações a serem sugeridas
na Portaria.
A SEMED, por sua vez, acatou as recomendações do CME e encaminhou
posteriormente material didático próprio em forma digital atendendo todas as
normativas concernentes à temática em pauta, obedecendo inclusive aos
Referenciais Curriculares Amazonenses (RCA).
A Minuta de Resolução apresentada para apreciação deste CME, discorre
sobre

todos

os

procedimentos

e

competências

a

serem

desenvolvidas,

proporcionando ferramentas e condições para uma abordagem adequada das
temáticas da Diversidade no trabalho final da escola.
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2.1 Análise
A Constituição Federal do Brasil, afirma em seu artigo 5.º não deve haver
distinção de qualquer natureza entre todos que residam neste país conforme
destaque abaixo:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (grifo nosso)
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição; [...]
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias. (grifo nosso). [...]
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei; (grifo nosso).
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), N.º 9394/96,
confirma o disposto na Constituição Federal, conforme destacado a seguir:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; [...]
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº
12.796, de 2013)

A Minuta de Resolução posta à apreciação deste CME apresenta
conformidade com a legislação vigente como já foi destacado anteriormente,
portanto, se aplicada corretamente sob supervisão dos órgãos competentes,
contribuirá efetivamente com a disseminação de pensamentos e de práticas que
valorizem e respeitem o ser humano dentro de sua diversidade.
II - PARECER
Considerando que o processo passou por rigorosa análise da Assessoria
Técnica deste CME e que intervenções foram feitas a fim de se aprimorar o texto
que originalmente fora apresentado; Considerando que a Secretaria Municipal de
Educação acatou as sugestões de melhoria da Minuta e ainda elaborou material
didático de apoio à implementação da proposta nas escolas da rede.
Considerando as informações constantes no documento da minuta de
resolução, sobretudo do Parecer Técnico emitido pela Divisão de Ensino
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Fundamental (DEF/SEMED), onde se constatou a necessidade de legitimar o
trabalho com as temáticas da Diversidade nas escolas do Sistema Municipal de
Ensino de Manaus, este relator acata o Relatório Final da Assessoria Técnica que
recomenda aprovação do documento e dá PARECER FAVORÁVEL à publicação da
Resolução que estabelece as orientações para inclusão das temáticas da Educação
para as Relações Étnico-raciais, Diversidade Sexual e Gênero e Diversidade
Religiosa no currículo do Sistema Municipal de Ensino de Manaus
III - VOTO DO RELATOR
O Relator vota nos termos deste parecer.
Manaus, 29 de dezembro de 2020.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA
Conselheiro Relator
IV - DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

DAVI LOPES NETO - Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO - Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS - Conselheiro
LUIZ CARLOS CASTELO DE OLIVEIRA - Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA - Conselheiro
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS - Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA - Conselheira
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SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 29 de dezembro de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/M
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RESOLUÇÃO N. 091/CME/2020
APROVADA EM 29.12.2020
Estabelece orientações de forma a garantir a
inclusão da Educação para as Relações
Étnico-raciais, Diversidade Sexual e Gênero e
Diversidade Religiosa no Sistema Municipal
de Ensino de Manaus.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas
atribuições legais;
CONSIDERANDO o teor do fundamento prescrito no arcabouço jurídico nacional e
internacional que rege a legitimidade no trabalho com os temas relacionados à
Educação para as Relações Étnico-raciais, Diversidade Sexual e Gênero e
Diversidade Religiosa;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de sua inclusão no Currículo Oficial de Ensino
das Redes de Educação;
CONSIDERANDO os princípios dos Direitos Humanos consagrados em
instrumentos internacionais, especialmente a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata;
CONSIDERANDO os Princípios de Yogyakarta que “refletem a aplicação da
legislação de Direitos Humanos internacionais à vida e à experiência das pessoas de
orientações sexuais e identidade de gênero diversa e nenhum deles deve ser
interpretado como restringindo, ou de qualquer forma limitando, os direitos e
liberdades dessas pessoas, conforme reconhecidos em leis e padrões
internacionais, regionais e nacionais”;
CONSIDERANDO o que estabelecem os Arts. 1º, 2º, 3º e 4º dos Princípios
Fundamentais o Art. 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais e os Arts. 205, 206,
214, 215, 216-A, da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO as Leis 10.639/03 e 11.645/08 que estabelecem as Diretrizes e
Bases da Educação para inclusão no Currículo da obrigatoriedade da temática
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena;
CONSIDERANDO a Lei 11.635, de 21.01.2007 que instituiu o Dia Nacional de
Combate à Intolerância Religiosa;
CONSIDERANDO a Nota Técnica n. 24/2015 - CGDH/DPEDH/MEC que orienta o
debate em torno da dimensão de Gênero e Orientação Sexual nos planos de
educação;
CONSIDERANDO a ADI n. 40004735-30.2017.8.040000 que declara a
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 439/2017 que versava sobre a proibição da
reprodução do conceito de ideologia de gênero;
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CONSIDERANDO a estratégia 1.11 da meta 1, 2.8 e 2.9 da Meta 2, 3.4 da Meta 3,
4.3 da Meta 4, 6.1 da Meta 6, 7.2, 7.8, 7.19, 7.28 e 7.29 da Meta 7, 10.3 da Meta 10,
da Meta 11, 15.5 da Meta 15, do Plano Municipal de Educação do Município de
Manaus;
CONSIDERANDO a Lei n. 2146, de 05.07.2016, que institui a terceira semana do
mês de maio como Semana da Liberdade Religiosa;
CONSIDERANDO a Lei n. 2009/2015 que institui, no calendário oficial do município
de Manaus, o Dia Municipal da Diversidade Étnico-Racial, a ser celebrado
anualmente no dia 21 de março.
CONSIDERANDO o teor do Processo n. 026/CME/2019 que trata da Minuta de
Resolução que estabelece as orientações para inclusão da temática da Educação
para as Relações Étnico-raciais, Diversidade Sexual e Gênero e Diversidade
Religiosa na elaboração, reelaboração e implementação de sua Proposta Curricular,
Proposta Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico do Sistema Municipal de
Ensino.
CONSIDERANDO o Parecer n. 091/CME/2020 da lavra do Conselheiro Luiz Carlos
Albuquerque de Souza e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Extraordinária do
dia 29.12.2020.
RESOLVE
Art. 1.º - Estabelecer orientações para inclusão da temática da Educação
para as Relações Étnico-raciais, Diversidade Sexual e Gênero e Diversidade
Religiosa na elaboração, reelaboração e implementação de sua Proposta Curricular,
Proposta Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico, no Sistema Municipal de
Ensino.
Parágrafo Único. As orientações têm como objetivo prevenir e combater
quaisquer formas de preconceito, discriminação, racismo, homofobia e intolerâncias
correlatas.
Art. 2.º - As orientações foram organizadas de forma a subsidiar o trabalho
pedagógico dos professores e professoras quanto à temática da Diversidade na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental e suas modalidades.
Parágrafo Único. O ensino e abordagem dessas temáticas têm por objetivo o
reconhecimento da identidade, valorização e respeito do ser humano,
independentemente das diferenças, sem a pretensão de promover quaisquer
ideologias ou interferir nos valores pessoais, contribuindo para uma convivência
harmoniosa e para a Cultura de Paz.
Art. 3.º - As orientações pedagógicas devem estabelecer conexões com todos
os conteúdos da educação e podem ser trabalhados de forma interdisciplinar.
Art. 4.º - A formação continuada dos professores, professoras e dos demais
profissionais da educação contemplará as temáticas da Diversidade Étnico-Racial,
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de Gênero, Sexual e Religiosa, de forma teórica, prática e interdisciplinar, o acesso
permanente às informações, vivência e atualização dos conhecimentos.
Art. 5.º - As temáticas devem ser inseridas no âmbito de toda a Educação
Básica, podendo ser abordada em todos os componentes curriculares em sintonia
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular
Amazonense (RCA).
Art. 6.º - As datas de significado histórico, político e cultural deverão ter
destaque e alvo de ações Educativas de Combate ao Racismo, Discriminação e
correlatos, como forma de oportunizar espaços de reflexão sobre os temas aos quais
estão relacionadas, sempre em consonância com os princípios de Consciência
Política e Histórica da Diversidade e Fortalecimento de Identidade e de Direitos.
Art. 7.º - O Estado brasileiro é laico e, não cabe à escola realizar proselitismo
religioso, devendo apenas assegurar o conhecimento e construção de uma
cidadania de respeito à Diversidade Religiosa.
Art. 8.º - O trabalho com gênero consiste em propostas teóricas e reflexivas
que buscam combater as violências de gênero, defendendo o respeito às diferenças,
à diversidade e entendendo que a sociedade é plural e a escola deve discutir a
exclusão e as formas variadas de preconceito.
Art. 9.º - Os estudos de gênero devem estar voltados para ajudar a
desenvolver um olhar mais meticuloso para processos que consolidam diferenças de
valor entre o masculino e o feminino e geram desigualdades, cabendo à escola
mitigar o aumento da discriminação e dos preconceitos arraigados, fomentar a
reflexão sobre essas assimetrias e combater as relações autoritárias.
Art. 10 - A Educação para as Relações Étnico-raciais está em consonância
com as demandas educacionais contemporâneas que têm suporte na concepção de
igualdade, na multidisciplinaridade e na diversidade étnico-racial tendo como foco
básico o ensino de História e Cultura Africana, Afro- Brasileira e Indígena.
Art. 11 - A escola deve constituir-se em um lócus privilegiado para promoção
da cultura do reconhecimento da pluralidade das identidades e dos comportamentos
relativos às diferenças;
Art. 12 - As disposições contidas nesta Resolução devem ser acompanhadas
por toda a sociedade civil organizada, pelos órgãos de controle e especialmente pelo
Conselho Municipal de Educação de Manaus.
Art. 13 - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 29 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Manaus
ASSUNTO: Análise do “Currículo Escolar Municipal - SEMED/Manaus” com base
no Referencial Curricular Amazonense (RCA)/Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)
PROCESSO N.: 179/CME/2020
RELATOR: Tiago Lima e Silva
PARECER N.:
CÂMARA:
APROVADO EM:
179/CME/2020
CEF
03/12/2020
I - HISTÓRICO
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), solicita a este
egrégio Conselho Municipal de Educação de Manaus (CME), análise e possível
aprovação do documento “CURRÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL - SEMED/Manaus”.
Como de praxe a matéria foi designada à assessoria técnica para emissão de
relatório conclusivo, ficando essa tarefa sob a responsabilidade da assessora Elaine
Ramos da Silva.
A assessoria técnica elaborou relatório final, cujo inteiro teor, transcrevo a
seguir:
Trata-se da solicitação junto a este Conselho Municipal de Educação (CME),
por meio do Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED), de
análise e aprovação do “Currículo Escolar Municipal - SEMED/Manaus” elaborado
com base no Referencial Curricular Amazonense (RCA)/Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que uma vez aprovado servirá para o Rede Pública Municipal de
Ensino.
A partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pela
Resolução CNE/CP n. 2, em 22 de dezembro de 2017, o Ministério da Educação
(MEC) elaborou um cronograma de ações a serem desenvolvidas para levar a cabo
a tarefa hercúlea de fazer chegar aos Estados e Municípios a tão almejada Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Foram criadas comissões com atribuições
estaduais e com representações de entidades referência na área educacional como
o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED), a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e a União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (UNCME), com a finalidade de elaboração dos
referenciais curriculares estaduais a partir da BNCC. Para a concretização desse
feito foi instituído o regime de colaboração pelo qual todos os municípios assinaram
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uma carta comprometendo-se com a disponibilização de dados para colaborar na
elaboração do documento e adesão ao documento para o município, embora
tivessem a prerrogativa de, posteriormente, construir seu próprio currículo, caso
tivessem Sistema de Ensino criado por lei.
Todo esse esforço resultou na aprovação, pelo Conselho Estadual de
Educação do Amazonas, do Referencial Curricular Amazonense pela Resolução n.
098/2019-CEE/AM, em 16.10.2019. A partir daí, todas as escolas deveriam adequar
seus Projetos Políticos Pedagógicos, Propostas Curriculares, bem como os demais
documentos pedagógicos, ao Referencial Curricular Amazonense (RCA)/Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).
Assim, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED) constituiu
comissão para elaborar documento próprio a ser oferecido à Rede Pública Municipal
de

Ensino

de

minuciosamente

Manaus,
no

cujo

documento

planejamento
em

análise,

e

realização

que

foi

feito

estão

relatados

atendendo

às

determinações legais.
Ressalte-se que todo o documento foi produzido em teletrabalho, respeitando
o isolamento social, em observância ao estado de calamidade pública no município
de Manaus, instituído pelo decreto n.4.787 de 23 de março de 2020, como medida
preventiva ao alastramento do Novo Coronavírus.
Eis o relatório da assessoria técnica, passo a opinar.
II - PARECER
O Documento contempla o que prescreve o artigo 206 da Constituição
Federal de 1988, que trata dos princípios que devem ser seguidos em relação ao
ensino:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006);
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
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VII - garantia de padrão de qualidade;
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006);
IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
(Incluído pela EmendaConstitucional nº 108, de 2020);
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído
pelaEmenda Constitucional nº 53, de 2006).

Tais princípios foram confirmados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) n. 9.394/96 e são seguidos pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN), emanadas do Conselho Nacional de Educação (CNE).
Essa estrutura legal estabeleceu a necessidade de organização de
aprendizagens essenciais a serem adquiridas no processo de escolarização visando
à busca da equidade em todo o território nacional.
Nesse contexto é que o “Currículo Escolar Municipal - SEMED/Manaus”
incorpora a formatação do Referencial Curricular Amazonense (RCA)/Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) tendo como pilares, conforme consta no documento:
Educação Integral - Equidade, Diversidade e inclusão; Progressão da Aprendizagem
e

Desenvolvimento;

Processos

de

Ensino

-

Multidisciplinaridade,

transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade, do ensino à prática na sala de aula.
Apresenta as competências que os alunos devem desenvolver durante todas
as etapas da Educação Básica e suas modalidades, oferecidas pelo município e que
norteiam as aprendizagens em todas as áreas do conhecimento:
● na

Educação

Infantil

com

os

Direitos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se), que serão alcançados nos cinco campos de experiência,
nos

quais as

interações e

brincadeiras

constituem

os eixos

estruturantes da prática pedagógica (O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,
pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações);
● no Ensino Fundamental com as Competências específicas de cada
área do conhecimento e componentes curriculares, as quais estão
relacionadas às competências gerais, bem como conhecimentos e
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habilidades que todos os alunos devem desenvolver no Ensino
Fundamental, organizados ano a ano e por componentes. Essas
habilidades também se relacionam com as competências gerais. Nesse
sentido, o desenvolvimento integral a ser alcançado pela aquisição das
competências gerais contempla aspectos cognitivos, sociais e pessoais
a serem desenvolvidos pelos estudantes, como pensamento científico,
crítico e criativo, capacidade de argumentação, autonomia e resiliência,
que são instrumentos da cidadania. Há habilidades envolvendo
processos cognitivos mais complexos como investigar, analisar e criar,
em contraposição a outros mais passivos, como lembrar e identificar,
favorecendo o protagonismo do estudante dentro e fora de sala de aula
nas situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças
e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural.
O documento está pautado nas legislações que determinaram os parâmetros
de organização da educação brasileira, a partir da Constituição Federal de 1988,
como estabelecido no artigo 205:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

Importante destacar que todos os esforços realizados na área de educação
estão encadeados no sentido de alcançar o que determina o inciso VII, do artigo
206, do texto constitucional que assegura padrão de qualidade para educação, mas
para tanto, estabelece a necessidade de fixar conteúdos mínimos para o
desenvolvimento do trabalho educacional, conforme artigo 210:
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96 reforça a
necessidade de cooperação entre os entes, na definição de competências e
diretrizes para a educação básica, que norteiam os currículos e os conteúdos
mínimos:
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
[...]
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;
[...]

O documento está em sintonia com as prescrições legais para a educação,
em âmbito nacional, estadual e municipal, retomando os fins e princípios da
educação, como estabelecidos no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024,
aprovado pela Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014 e no Plano Municipal de
Educação de Manaus (PME), aprovado pela Lei n. 2000, de 24 de junho de 2015.
Importante destacar que o documento está em conformidade com o que
estabelece a Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017, que aprovou a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como se observa nos artigos destacados,
a seguir:
Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), como documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como
direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica
escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das
diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes
escolares.
Parágrafo Único. No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos 12, 13
e 23 da LDB, no processo de construção de suas propostas pedagógicas,
atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na
BNCC, as instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos
sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de
progressão que julgarem necessários.
Art. 2º As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos,
habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e
integrar, expressando-se em competências.
Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo
formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades de
ensino no nível da Educação Básica, como direito de pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho.
Art. 3º No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas
e sócioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
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Parágrafo Único. Para os efeitos desta Resolução, com fundamento no
caput do art. 35-A e no §1º do art. 36 da LDB, a expressão “competências e
habilidades” deve ser considerada como equivalente à expressão “direitos e
objetivos de aprendizagem” presente na Lei do Plano Nacional de Educação
(PNE). (BRASIL, 2017).

O documento também está alinhado com as definições e conceitos
estabelecidos na Resolução n. 098/2019/CEE-AM, que institui e orienta a
implementação do Referencial Curricular Amazonense, conforme segue:
Art. 7º Para fins desta Resolução fica definido que:
I - aprendizagens essenciais: são conhecimentos, habilidades, atitudes,
valores e a capacidade de mobilizar, articular e integrar, expressando-se em
competências que compõem o processo formativo de todos os estudantes
ao longo das etapas e modalidades de ensino da Educação Básica, como
direito ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho;
II - currículo: configura-se como as experiências escolares que se
desdobram em torno do conhecimento historicamente acumulado, bem
como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a
socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos estudantes, por meio da
articulação com suas vivencias e valores;
III - educação integral: ocorre quando existe comprometimento e
responsabilidade com o processo de formação humana de forma
integradora, respeitando os princípios de liberdade de expressão, as
diversas formas de aprender e ensinar, contribuindo para a formação de
cidadãos críticos, com conhecimentos, habilidades e atitudes que se
traduzem em competências para a vida em sociedade.
Parágrafo único. As competências e habilidades são equivalentes a direitos
e objetivos de aprendizagem, conforme disposto no Plano Nacional de
Educação (PNE), Lei Nº 13.005/2014 e demais documentos subsequentes;
IV - competências: mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais),
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho;
V - habilidades: práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores,
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho.
Parágrafo único. As competências e habilidades são equivalentes a direitos
e objetivos de aprendizagem, conforme disposto no Plano Nacional de
Educação (PNE), Lei n. 13.005/2014 e demais documentos subsequentes.

Destaca-se o cumprimento da orientação da Base Nacional Comum
Curricular, quanto aos temas sociais contemporâneos, que não podem ser ignorados
diante de suas realidades urgentes e avassaladoras que, por muitas vezes, se
impõem na rotina escolar:
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Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em
suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos
currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses
temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei nº
8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação
ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução
CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº
11.947/200919), processo de envelhecimento, respeito e valorização do
idoso (Lei nº 10.741/200320), educação em direitos humanos (Decreto nº
7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221),
educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro
brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer
CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde,
vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e
fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer
CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023). Na BNCC,

essas temáticas são contempladas em habilidades dos
componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e
escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de
forma contextualizada. (BRASIL, 2017).
Destarte, o documento, assegurando a autonomia das escolas no âmbito da
rede pública municipal, fundamenta-se nas orientações e/ou determinações legais,
nacionais e estaduais, para organizar as novas bases da educação para a rede
pública municipal de ensino de Manaus.
Quanto às formas de atendimento oferecidas aos estudantes público alvo da
educação especial, descritas na página 56 do “Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus”, salienta-se que tal formato e características ferem dispositivos da
Resolução n. 011/CME/2016, ao não primarem pela inclusão.
Explicita-se os dispositivos da Resolução n. 011/CME/2016, conforme abaixo:
Art. 2º - A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica; realiza o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes público
alvo da Educação Especial; disponibiliza recursos e serviços e orienta
quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas
comuns de ensino regular.
[...]
Art. 5º - A Educação Especial tem como objetivo assegurar a inclusão do
aluno, público alvo da Educação Especial, preferencialmente, pela escola
regular, favorecendo o desenvolvimento de competências, atitudes,
habilidades, autonomia e acesso ao conhecimento necessário ao exercício
da cidadania.
Art. 6º - O Sistema Municipal de Ensino, no âmbito da educação pública e
privada, deve garantir aos estudantes público alvo da Educação Especial a
igualdade de condições de acesso, permanência, participação e
aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.
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Destaca-se também o disposto no §1°, art. 16, da Resolução n.
011/CME/2016, que determina a criação de turmas regulares de Educação de
Jovens e Adultos no período diurno para inclusão dos estudantes público alvo da
educação especial, com idade acima de 15 anos, in verbis:
Art. 16 [...]
§ 1º - A Rede Pública Municipal de Ensino deverá criar turmas de Educação
de Jovens e Adultos (EJA), com no máximo 15 estudantes, no período
diurno para propiciar a inclusão de estudantes público alvo da Educação
Especial, com idade acima de 15 anos, ampliando as oportunidades de
escolarização, formação para inserção no mundo do trabalho e efetiva
participação social.

Portanto, recomenda-se que o atendimento mencionado seja finalizado com
as providências devidas para a inclusão dos estudantes da educação especial nas
turmas regulares, pois não encontra respaldo na legislação de ensino.
Pelo exposto, sugere-se a aprovação do documento com a ressalva
mencionada acima e que seja realizada revisão das referências bibliográficas,
devido a detecção de algumas inconsistências e ainda, a elaboração de minuta de
resolução a ser encaminhada para aprovação neste Conselho Municipal de
Educação.
II - PARECER
Considerando o relatório da Assessoria Técnica deste CME dando conta de
que o “Currículo Escolar Municipal - SEMED/Manaus” está em conformidade com a
legislação vigente, atendendo ao que está estabelecido na Base Nacional Comum
Curricular e no Referencial Curricular Amazonense,

somos de

PARECER

FAVORÁVEL À HOMOLOGAÇÃO DO “CURRÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL SEMED/Manaus”.
A homologação do “CURRÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL - SEMED/Manaus”,
dar-se-á por meio de Resolução do Conselho Municipal de Educação de Manaus,
conforme minuta, a seguir.
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MINUTA DE RESOLUÇÃO 179/CME/2020 APROVADA EM 03/12/2020
Dispõe
sobre
a
implementação
do
CURRÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL nas
unidades de ensino de Educação Infantil
Ensino Fundamental, e suas modalidades, na
rede pública municipal de Ensino de Manaus.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições
legais conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis n. 528 de
07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.
9.394/96;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE);
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 2000/2015 que aprova o Plano Municipal de
Educação do Município de Manaus (PME);
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 04/2010 que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 05/2009 que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 07/2010 que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n. 02/2017 que institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada,
obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica;
CONSIDERANDO a Resolução n. 001/CME/2020 que homologa o Referencial
Curricular Amazonense;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer referenciais comuns, que atendam
ao princípio da garantia do padrão de qualidade, previsto no inciso IX, artigo 3º, da
Lei n. 9.394/96, que estabelece Diretrizes e Bases para a Educação Nacional;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de subsidiar as unidades de ensino, com
diretrizes e orientações curriculares comuns, que garantam ao estudante acesso aos
direitos básicos, saberes e competências essenciais e específicas de cada etapa do
segmento ou nível de ensino ofertado;
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CONSIDERANDO o Parecer n. 179/CME/2020 da lavra do Conselheiro Tiago Lima e
Silva e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia 03.12.2020.

RESOLVE:
Art. 1º HOMOLOGAR O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Art. 2º O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus, para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, será implementado a partir do ano de 2021 e passa a
constituir-se no documento básico obrigatório para a formulação da proposta
pedagógica das unidades de ensino da rede pública municipal.
Parágrafo único. O Currículo Escolar Municipal, com fundamento na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Referencial Curricular Amazonense (RCA),
complementa e amplia as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais,
incorpora a proposta de educação integral, visando a equidade e o desenvolvimento
humano.
Art. 3º O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus, para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, contempla os Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento, alcançados a partir dos Campos de Experiência, as Competências
Gerais, as Competências por Área e Específicas, obtidas com o desenvolvimento de
habilidades em cada um dos componentes curriculares.
Parágrafo único. O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus contempla
um conjunto de documentos, atualizados anualmente, com orientações didáticopedagógicas e expectativas de aprendizagem, para a rede pública municipal de
Ensino.
Art. 4º A implementação do Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus
ocorrerá com suporte técnico e material do Departamento de Gestão Educacional.
Parágrafo único. O suporte técnico e material compreende: orientações
pedagógicas para a rede de ensino, formação continuada para gestores, equipes
técnicas e professores das unidades de ensino, bem como o assessoramento
pedagógico às Divisões Distritais Zonais.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus (DOM).
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 03 de dezembro de 2020.
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III – VOTO DO RELATOR
O Relator vota nos termos deste parecer.

Manaus, 03 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Conselheiro Relator

IV – DECISÃO DA PLENÁRIA
A plenária do conselho municipal de educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

DAVI LOPES NETO - Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO - Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS - Conselheiro
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA – Conselheiro
LUIZ CARLOS CASTELO DE OLIVEIRA - Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA - Conselheiro
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS - Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA - Conselheira

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 03 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO N. 179/CME/2020
APROVADA EM 03/12/2020
Dispõe
sobre
a
implementação
do
CURRÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL nas
unidades de ensino de Educação Infantil
Ensino Fundamental, e suas modalidades, na
rede pública municipal de Ensino de Manaus.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições
legais conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis n. 528 de
07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007.
CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.
9.394/96;
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE);
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 2000/2015 que aprova o Plano Municipal de
Educação do Município de Manaus (PME);
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 04/2010 que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 05/2009 que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n. 07/2010 que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n. 02/2017 que institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada,
obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica;
CONSIDERANDO a Resolução n. 001/CME/2020 que homologa o Referencial
Curricular Amazonense;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer referenciais comuns, que atendam
ao princípio da garantia do padrão de qualidade, previsto no inciso IX, artigo 3º, da
Lei n. 9.394/96, que estabelece Diretrizes e Bases para a Educação Nacional;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de subsidiar as unidades de ensino, com
diretrizes e orientações curriculares comuns, que garantam ao estudante acesso aos
direitos básicos, saberes e competências essenciais e específicas de cada etapa do
segmento ou nível de ensino ofertado;
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CONSIDERANDO o Parecer n. 179/CME/2020 da lavra do Conselheiro Tiago Lima e
Silva e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia 03.12.2020.
RESOLVE:
Art. 1º HOMOLOGAR O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Art. 2º O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus, para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, será implementado a partir do ano de 2021 e passa a
constituir-se no documento básico obrigatório para a formulação da proposta
pedagógica das unidades de ensino da rede pública municipal.
Parágrafo único. O Currículo Escolar Municipal, com fundamento na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Referencial Curricular Amazonense (RCA),
complementa e amplia as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais,
incorpora a proposta de educação integral, visando a equidade e o desenvolvimento
humano.
Art. 3º O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus, para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, contempla os Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento, alcançados a partir dos Campos de Experiência, as Competências
Gerais, as Competências por Área e Específicas, obtidas com o desenvolvimento de
habilidades em cada um dos componentes curriculares.
Parágrafo único. O Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus contempla
um conjunto de documentos, atualizados anualmente, com orientações didáticopedagógicas e expectativas de aprendizagem, para a rede pública municipal de
Ensino.
Art. 4º A implementação do Currículo Escolar Municipal SEMED/Manaus
ocorrerá com suporte técnico e material do Departamento de Gestão Educacional.
Parágrafo único. O suporte técnico e material compreende: orientações
pedagógicas para a rede de ensino, formação continuada para gestores, equipes
técnicas e professores das unidades de ensino, bem como o assessoramento
pedagógico às Divisões Distritais Zonais.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus (DOM).
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 03 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO 187/CME/2020
APROVADA EM 19.11.2020
Aprova as proposições da Secretaria
Municipal de Educação de Manaus acerca do
Aproveitamento Escolar dos Estudantes do
Ensino Fundamental e Modalidades em
período de Pandemia e dá outras
providências.

O Conselho Municipal de Educação de Manaus no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Municipal n. 377, de 18 de dezembro de 1996 com as
devidas alterações.
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 512 de 13 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a criação e organização do Sistema Municipal de Ensino de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 205 e 206 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO o disposto no arts. 2º, 3º da LDBEN n. 9.394/96 (Diretrizes e
Bases da Educação Nacional);
CONSIDERANDO o disposto no art. 23 da LDBEN n. 9.394/96 (Diretrizes e Bases
da Educação Nacional);
CONSIDERANDO a Lei Federal 14.040/2020 que “estabelece normas educacionais
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei n. 11.947, de
16 de junho de 2009”;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n. 5/2020 que trata da “reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais
para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da
COVID-19”;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n. 11/2020 que trata das “Orientações
Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e
Não Presenciais no contexto da Pandemia”;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n. 15/2020 que trata das (Diretrizes Nacionais
para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020,
que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020).

RESOLVE:
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Art. 1º. Aprovar as proposições da Secretaria Municipal de Educação de
Manaus (SEMED) acerca do Aproveitamento Escolar dos Estudantes do Ensino
Fundamental e Modalidades, em período de Pandemia.
Art. 2º. Recomendar a aprovação dos estudantes do Ensino Fundamental e
Modalidades que tiveram ou não acesso às atividades remotas, adotando, em
caráter excepcional a formula aritmética a seguir:
I - MB = (1ª AV + 2ª AV) / 2 = 5,0;
II - MF1 = (1º Bi + 2º Bi + 3º Bi + 4º Bi) = 20/4 = 5,0
III - MF2 = (1º Bi + 2° Bi + 3° Bi + 4° Bi + Rec) = 25/5 = 5,0
Art. 3º. Recomendar que os estudantes, público-alvo da Educação Especial,
prossigam seus estudos, devendo, no entanto, cada caso ser analisado pelos
profissionais atuantes nas unidades de ensino, em conjunto com a família, com
prevalência das recomendações das equipes psicopedagógicas.
Art. 4º. A Secretaria Municipal de Educação, no que couber, como medida
para amenizar os impactos decorrente da pandemia, deve reorganizar as atividades
pedagógicas com adoção de um continuum de 2 (dois) anos escolares, observadas
as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as normas do Sistema
Municipal de Ensino de Manaus, estando ainda em sintonia com a Lei Federal n.
14.040/2020.
§ 1º A reorganização da programação curricular poderá ser feita aumentando
os dias letivos e/ou carga horária do ano letivo de 2021 para cumprir, de modo
continuo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para o ano
letivo de 2020.
§ 2º Fica facultado à Secretaria Municipal de Educação outras formas de
organização, desde que seja observado o padrão de qualidade disposto no art. 206
da CRFB/88 e, principalmente, assegure os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento das habilidades e competências previstas para cada ano/etapa.
Art. 5º Como medida para o alcance dos objetivos de aprendizagem e a
garantia do direito à educação, recomenda-se a constituição de comissão municipal
ou equipe de monitoramento, envolvendo SEMED, DDZ’s, CME e outros, a fim de:
I - verificar e monitorar os estudantes que deixaram de acompanhar as
atividades remotas;
II - traçar planos de estudos com vistas à operacionalização do currículo
referente à etapa ou ano escolar de 2021, com reforço concomitante ou
operacionalização do currículo de 2020 (continuum curricular), que deixou de ser
assimilado pelos estudantes, em especial no que se refere ao desenvolvimento das
habilidades e competências previstas no Referencial Curricular Amazonense (RCA)
alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Art. 6º Recomendar também o estabelecimento de Regime de Colaboração
entre SEDUC/AM, SEMED/Manaus e demais redes, para o monitoramento e suporte
aos estudantes finalistas do ensino fundamental que irão migrar para outras redes
de ensino, devendo a SEMED/Manaus:
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I - facultar, excepcionalmente e em caso da existência de vaga, matrícula nos
últimos anos (9º ano e 5ª fase da EJA) para os estudantes que estejam cursando o
ensino médio em 2021;
II - oferecer por meio remoto, em contraturno do ano/série do ensino médio,
atividades relacionadas ao currículo do 9º ano e/ou da 5ª fase da EJA.
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 19 de novembro de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ASSUNTO: Análise e Aprovação da PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA
EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE ENSINO DE MANAUS objetivando nortear o currículo e subsidiar o trabalho
pedagógico das unidades escolares e do Centro Municipal de Escolarização do
Adulto e da Pessoa Idosa (CEMEAPI).
PROCESSO Nº: 241/CME/2020
RELATOR: Luiz Carlos Castelo de Oliveira
PARECER Nº:
CÂMARA
APROVADO EM:
241/CME/2020
CEF
29/12/2020
I - RELATÓRIO
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus-SEMED, por intermédio da
Gerência de Educação de Jovens e Adultos (GEJA), conforme memorando datado
de 30.11.2020, encaminha a este Conselho Municipal de Educação a PROPOSTA
PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANAUS (1º e 2º Segmentos), a ser
implementada a partir do ano letivo de 2021, para fins de apreciação e aprovação.
A aludida Proposta Pedagógica fora redimensionada para atender às
recomendações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial
Curricular Amazonense (RCA) tendo como objetivo principal nortear o currículo e
subsidiar o trabalho pedagógico das unidades escolares e do Centro Municipal de
Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (CEMEAPI).
Segundo assessoria da GEJA, o processo de reestruturação da Proposta
Pedagógica da EJA se deu de forma democrática, contando com a participação de
professores, pedagogos e gestores das unidades escolares da SEMED que ofertam
a referida modalidade de ensino no limite da competência atribuída pela Constituição
Federal (art.211) e LDBEN n. 9.394/96, art. 11, contando, ainda, com a colaboração
de assessores pedagógicos das Divisões Distritais Zonais (DDZs) e da Gerência de
Educação de Jovens e Adultos (GEJA), desdobrando-se nas seguintes etapas e de
forma virtual (utilizando as ferramentas do Google Meet, Whatsapp e Zoom) em
decorrência da pandemia da Covid-19:
a) 18.02.2020: 1ª reunião com os coordenadores pedagógicos das DDZs para
apresentação de sugestões de metodologias para reestruturação da proposta;
b) 12.05.2020: reunião para apresentação de nova metodologia de trabalho,
em decorrência da pandemia do Covid-19;
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c) 15.05.2020: reunião para realinhamento e definições da metodologia e
cronograma de trabalho, sendo acordado que as DDZs ficariam responsáveis em
coordenar o processo de construção dos componentes curriculares, onde teriam
autonomia para definirem as estratégias a serem adotadas;
d) 15 a 18.05.2020: período destinado para a montagem interna pela DDZ de
seu grupo de trabalho, sendo convidados professores, pedagogos e gestores a
integrarem as comissões de elaboração;
e) 19.05 a 03.06.2020: período destinado à pesquisa, seleção e elaboração
do quadro organizador do 1º segmento pelos professores, pedagogos e assessores
pedagógicos das DDZs;
f) 04 a 26.06.2020: análise e realinhamento do quadro organizador do 1º
segmento pela Coordenação da Comissão de Reestruturação da Proposta
(representantes da GEJA);
g) 04 a 18.06.2020: período destinado à pesquisa, seleção e elaboração do
quadro organizador do 2º segmento pelos professores, pedagogos e assessores
pedagógicos das DDZs;
h) 27.06 a 02.08: análise e realinhamento do quadro organizador do 2º
segmento pela Coordenação da Comissão de Reestruturação da Proposta
(representantes da GEJA);
i) 05.08.2020: envio pela Comissão de Reestruturação da Proposta dos links
contendo versão preliminar da Proposta Curricular para as DDZs e Coordenação do
CEMEAPI para serem enviados a todos os professores da EJA da Rede Pública
Municipal de Ensino a fim de receber sugestões e inferências;
j) 10 a 24.08.2020: período destinado aos professores da EJA para análise e
envio de suas contribuições;
k) 25.08 a 14.09.2020: sistematização das inferências e contribuições dos
professores;
l) 15.09.2020: envio de planilhas contendo as sugestões/inferências dos
professores para análise das Comissões de Elaboração da Proposta Curricular;
m) 30.09.2020: envio para a Coordenação de Reestruturação (GEJA) dos
pareceres elaborados pelas Comissões de Elaboração da Proposta Curricular,
juntamente com os quadros organizadores realinhados;
n) 01 a 22.10.2020: período de sistematização da parte pedagógica e
filosófica do documento sob responsabilidade da GEJA;
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o) 23.10.2020 a 09.11.2020: envio da Proposta Pedagógica da EJA (versão
preliminar), para os assessores pedagógicos da GEJA e CEMEAPI para análise e
contribuições;
p) 10 e 11.11.2020: Período destinado à formatação da versão final da
Proposta;
q) 12.11.2020: Reunião para apresentação da versão final da Proposta a ser
enviada ao Conselho Municipal de Educação (CME);
r) 29.11.2020: Envio da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens,
Adultos e Idosos da Rede Pública Municipal de Ensino para apreciação e aprovação
pelo CME.
O documento em análise foi redimensionado e alinhado às orientações da
LDBEN n. 9.394/96, do Parecer CNE/CEB n. 11/00 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos), das Resoluções CNE/CEB n.
01/2000 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos),
03/2010 (Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos
aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de
EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e
Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância) e 04/2010 (Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica) e da Resolução n. 07/2011
(normas para operacionalização da Educação de Jovens e Adultos na Rede
Municipal de Ensino de Manaus) do Conselho Municipal de Educação.
Depreende-se do documento que o ponto fulcral para o redimensionamento
da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens, Adultos e Idosos da Rede Pública
Municipal de Ensino de Manaus fora a adequação à Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), especificamente ao Referencial Curricular Amazonense (RCA),
em sintonia com a Resolução 098/2019 do Conselho Estadual de Educação do
Amazonas (CEE/AM) c/c a Resolução CP n. 02/2017 do Conselho Nacional de
Educação (CNE).
II- PARECER
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 208,
inciso I, traz o mandamento o dever do Estado em assegurar a oferta educacional
gratuita a todos que não tiveram acesso na idade própria. Nesse caminhar, a
195

Educação de Jovens e Adultos vem preconizada na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN n. 9.394/96), em especial no art. 37, como aquela
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria. E ainda em seus §§ 1º, 2º e 3º do aludido
dispositivo estabelecem:
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades
educacionais
apropriadas,
consideradas
as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre
si.
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente,
com a educação profissional, na forma do regulamento. (grifos nossos)
(LDBEN Nº 9.394/96, SECÇÃO V - DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS, ARTIGO 37 E PARÁGRAFO 1º).

Nessa esteira normativa, acerca das oportunidades educacionais apropriadas,
considerando as características do alunado, seus interesses, condição de vida e de
trabalho, a Proposta Pedagógica da EJA, ora redimensionada, alinhada ao
Referencial Curricular Amazonense - RCA, busca proximidades aos anseios dos
estudantes da EJA, sobretudo no que se refere ao alcance dos direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, conforme preconiza a BNCC, a
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN n.9.394/96).
Observa-se de maneira mais pormenorizada o alinhamento com as seguintes
políticas, quais sejam:
a) Resolução n. 098/2019 do CEE/AM (Institui e orienta a implementação do
Referencial Curricular Amazonense (RCA), obrigatório nas Instituições de Ensino da
Educação Infantil e Ensino Fundamental do Estado do Amazonas e b) Resolução
CNE/CP n. 02/2017 (Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum
Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas
modalidades no âmbito da Educação Básica).
Em se tratando do RCA, documento elaborado em Regime de Colaboração
entre estados e municípios, representados pela União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME/AM) e União Nacional dos Conselhos Municipais
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de Educação (UNCME/AM), a Resolução n. 098/2019 do CEE/AM traz os seguintes
comandos acerca da implementação e os aspectos basilares enquanto política
educacional, vejamos:
Art. 3º O Referencial Curricular Amazonense, elaborado em regime de
colaboração no território estadual, deve constituir-se em documento
orientador para o processo de Implementação da BNCC, bem como na
elaboração ou adequação dos Projetos Político-Pedagógicos das
instituições educacionais que compõem o Sistema de Ensino do Estado do
Amazonas, sabendo-se que se trata de um documento único para todas as
escolas, no âmbito territorial do Estado.
Parágrafo único. As instituições escolares públicas e privadas, bem
como suas mantenedoras, poderão adotar formas de organização
curricular e propostas de progressão que julgarem adequadas no
processo de construção ou revisão de seus Projetos PolíticoPedagógicos, exercendo a autonomia prevista nos artigos 12, 13 e 23 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atendido o conjunto de
habilidades e competências, bem como os direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento instituídos no Referencial Curricular
Amazonense, a ser respeitado obrigatoriamente na Educação Infantil e
no Ensino Fundamental. (grifos nossos)
Art. 4º O Referencial Curricular Amazonense tem como princípios: o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, a qualificação para o
trabalho, a equidade e a valorização das diferenças, a partir dos diversos
contextos em que se configura a educação no território amazonense. (grifos
nossos)
Art. 5º O Referencial Curricular Amazonense define-se pelos aspectos
legais e normativos e apresenta caráter obrigatório para a elaboração
dos Projetos Político-Pedagógicos das instituições que ofertam
Educação Infantil e Ensino Fundamental, e assegura os direitos e
objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas
redes públicas e privadas, considerando os contextos sociais,
econômicos e culturais de cada região do Estado. (grifos nossos)
(...)
Art. 10 O Currículo relativo às etapas da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, bem como suas modalidades, deve ter como
documentos orientadores obrigatórios, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e as normas emanadas do Conselho Nacional de
Educação (...) (grifos nossos)

A Respeito da BNCC, extrai-se os seguintes dispositivos da Resolução
CNE/CP n. 02/2017:
Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), como documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como
direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica
escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das
diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes
escolares.
Parágrafo Único. No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos
12, 13 e 23 da LDB, no processo de construção de suas propostas
pedagógicas, atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem
instituídos na BNCC, as instituições escolares, redes de escolas e seus
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respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e
propostas de progressão que julgarem necessários. (grifos nossos)
Art. 2º As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos,
habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e
integrar, expressando-se em competências.
Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo
formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades
de ensino no nível da Educação Básica, como direito de pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho. (grifos nossos).

Depreende-se que a Proposta, ora em apreço, acompanha os ditames das
normas supracitadas. Destaca-se, ainda, a concepção pedagógica que norteia a
presente Proposta, em que traz uma abordagem sociocultural, onde o centro do
processo ensino-aprendizagem baseia-se nos contextos político, econômico, social e
cultural, cujo representante, no Brasil, mais significativo da abordagem sociocultural
é Paulo Freire.
Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido fora de seu
contexto, ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve por meio da
contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade, na perspectiva
que o processo educativo ocorra ao longo da vida.
Verifica-se que a referida Proposta Pedagógica para Educação de Jovens,
Adultos e Idosos da Rede Pública Municipal de Ensino traz de modo didático os
componentes curriculares contendo os respectivos campos como competências,
habilidades, objetos de conhecimento e detalhamento dos objetos de conhecimento,
tendo como base o Referencial Curricular Amazonense (RCA), produto de reflexões
de professores amazonenses a partir da análise da BNCC, documento norteador da
educação brasileira, fruto de uma grande caminhada em direção à gênese de uma
Base que surgiu ainda na constituinte de 1988 e após 29 anos concluiu-se em 2017.
Segundo representante da equipe de elaboração, o aludido documento
norteador a ser implementado na SEMED/MANAUS consiste em mais um passo na
direção da política educacional que contemple todos os aspectos dos estudantes da
EJA, respeitando as especificidades de cada indivíduo.
Consta em seu texto, que a diversidade é uma importante face do referido
documento, pois busca contemplar não a parte, mas sim o todo de uma sociedade
dinâmica, multifacetada e que demanda a todo o momento dos educadores reflexões
para as diferentes necessidades da nossa sociedade.
É notório que os estudantes estão em diferentes realidades, diferentes faixa198

etárias, diferentes origens e diferentes identidades, exigindo dos Profissionais da
educação (corpo docente e outros) diferentes abordagens face a essas
particularidades.
A Proposta Pedagógica para EJA, como dito outrora, fora construída pelos
professores da Rede Municipal de Manaus com a preocupação de adequação à
Base, em especial e ao Referencial Curricular Amazonense (RCA) a fim de nortear a
prática docente, mas, também, de aperfeiçoar o documento em razão da mudança
de público cada vez mais jovem e com as mais diferentes necessidades.
Espera-se que, após o redimensionamento, haja atendimento às reais
necessidades, pois é fruto da vivência dos profissionais da educação que vivenciam
a modalidade da Educação de Jovens e Adultos cotidianamente, portanto enxergam
os objetivos da aprendizagem a serem cumpridos de maneira mais precisa.
Nesse diapasão, considerando a autonomia do Poder Executivo Municipal
dada pela Constituição Federal (arts. 18 e 21), LDBEN n. 9.394/96 (arts. 11 e 18) e
Lei Municipal n. 512/1999, que instituiu o Sistema de Ensino), na elaboração das
ações educacionais, de propostas pedagógicas das etapas e modalidades da
educação básica e, não tendo qualquer impedimento do ponto de vista material e
formal, resta prosperar o pedido da Secretaria Municipal de Educação de Manaus,
por meio da Gerência de Educação de Jovens e Adultos - GEJA no que tange
aprovar a PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS
E IDOSOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANAUS.
Todavia, fora verificado que há necessidade de realizar alguns ajustes no que
se refere à formatação e outros, condicionando, desta feita, que a SEMED/Manaus
apresente documento contendo os devidos ajustes.
III - VOTO DO RELATOR
Ante o exposto, considerando que o aludido documento pedagógico encontrase em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, principalmente no que concerne
às orientações da BNCC e RCA, esta Relatoria manifesta voto favorável pela
aprovação da PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS,
ADULTOS E IDOSOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MANAUS,
a ser operacionalizada a partir do ano letivo de 2021.
Ademais, considerando a constatação da necessidade da realização de
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pequenos ajustes de formatação e outros, enseja a notificação da Secretaria
Municipal de Educação de Manaus para proceder ao encaminhamento do
documento contendo as devidas correções.
É o Parecer.
Manaus, 29 de dezembro de 2020.
LUIZ CARLOS CASTELO DE OLIVEIRA
Conselheiro Relator
IV – DECISÃO DA PLENÁRIA
A plenária do conselho municipal de educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

DAVI LOPES NETO - Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO - Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS - Conselheiro
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA – Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA - Conselheiro
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS - Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA - Conselheira

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 29 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 241/CME/2020
APROVADA EM 29.12.2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no
uso das atribuições legais, conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, alterada pelas
Leis n. 528 de 07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 02/2017-CNE/CP, que institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente
ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 098/2019-CEE/AM, que institui e orienta a
implementação do Referencial Curricular Amazonense.
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 001/2020-CME/Manaus, que trata da
homologação do Referencial Curricular Amazonense.
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 241/CME/2020, que trata da Proposta
Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (EJA), primeiro e segundo
segmentos;
CONSIDERANDO o Parecer nº 241/2020-CME/MANAUS da lavra do Conselheiro
Luiz Carlos Castelo de Oliveira e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária
do dia 29.12.2020.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), primeiro e segundo segmentos.
Art. 2º CONSIGNAR a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), primeiro e segundo segmentos, como instrumento norteador e
subsidiário do currículo e do trabalho pedagógico das unidades escolares e do
Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (CEMEAPI).
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus/AM, revogada Resolução n. 009/CME/2018 e
demais disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 29 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Manaus
ASSUNTO: Calendário Escolar 2021 da Rede Pública Municipal de Ensino de
Manaus
PROCESSO N.: 262/CME/2020
RELATOR: Tiago Lima e Silva
PARECER N.:
CÂMARA:
APROVADO EM:
262/CME/2020
CEF
29/12/2020
I - HISTÓRICO
Em 23 de dezembro de 2020, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE MANAUS (SEMED/MAO), por meio da Senhora Secretária Municipal de
Educação, Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, encaminha a este CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), por meio do Sistema Integrado de Gestão
Eletrônica de Documentos (SIGED), sob o n. 2020.18000.19312.0.012593, cópias
dos CALENDÁRIOS ESCOLARES 2021 da Rede Pública Municipal de Ensino de
Manaus.
Dos autos constam os seguintes calendários a serem implementados no
âmbito das unidades escolares da SEMED/MANAUS, em 2021:
a) Calendário Escolar - Educação Infantil 2021, abrangendo as Zonas
Urbana e Rural (Rodoviária e Rio Amazonas);
b) Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2021, abrangendo as Zonas
Urbana e Rural (Rodoviária e Rio Amazonas);
c) Calendário Escolar - Educação Infantil 2021, limitando-se à Zona Rural
Rio Negro; e
d) Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2021, limitando-se à Zona
Rural Rio Negro.
O processo foi enviado ao CME em 23 de dezembro de 2020 e de imediato foi
distribuído à Assessoria Técnica para análise.
A Assessoria Técnica analisou as propostas de calendários à luz das normas
educacionais vigentes, especialmente considerando a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/96, a Resolução n. 005/CME/2016, que institui
o regime da LDBEN em âmbito municipal, a Lei Municipal n. 1.126/2007 (Plano de
Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério), a Resolução
n.038/CME/2015, que aprova o Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede
Pública Municipal de Manaus, e ainda a Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso
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salarial profissional nacional para os professores da educação básica.
As propostas de Calendários Escolares 2021 apresentam as seguintes
configurações:
a) CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, ABRANGENDO AS
ZONAS URBANA E RURAL RODOVIÁRIA/RIO AMAZONAS
● Férias Anuais: 04.01 a 02/02/2021 (30 dias)
● Início do Ano Escolar: 03/02/2021
● Jornada Pedagógica: 03 a 10/02/2021
● Início do Ano Letivo: 18/02/2021
● Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
● Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24
e 28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
● Recesso Escolar: 25/06 a 05/07/2021 e 27 a 30/12/2021 (15 dias)
● Planejamentos: 11 e 12/02/21
● Preenchimento de Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança:
24/05; 03/09 e 22/12/2021
● Término do Ano Letivo: 21/12/2021
● Término do Ano Escolar: 23/12/2021
O Calendário contempla o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800
(oitocentas) horas anuais, previstos na legislação vigente.
b) CALENDÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 2021, ABRANGENDO AS
ZONAS URBANA E RURAL RODOVIÁRIA/RIO AMAZONAS
● Férias Anuais: 0.01 a 02/02/2021 (30 dias)
● Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24
e 28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
● Início do Ano Escolar: 03/02/2021
● Jornada Pedagógica: 03 a 10/02/2021
● Início do Ano Letivo: 18/02/2021
● Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
● Recesso Escolar: 25/06 a 05/07/2021 e 27 a 30/12/2021 (15 dias)
● Planejamentos: 11 e 12.02.2021
● Término do Ano Letivo: 17/12/2021
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● Recuperação: 20, 21 e 22/12/2021
● Conselho de Classe: 23/12/2021
● Término do Ano Escolar: 23/12/2021
O Calendário contempla o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800
(oitocentas) horas anuais, previstos na legislação vigente.
c) CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 2021, ZONA RURAL RIO
NEGRO
● Férias Anuais: 01 a 30/12/2021 (30 dias)
● Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24
e 28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
● Início do Ano Escolar: 04/01/2021
● Jornada Pedagógica: 04 a 13/01/2021
● Planejamentos: 14 e 15/01/2021
● Início do Ano Letivo: 18/01/2021
● Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
● Sábados Letivos e Trabalhados: 23 e 30/01; 13 e 27/02; 13 e 27/03; 10
e 17/04; 08 e 22/05; 12 e 24/06; 10 e 24/07/2021 (14 dias)
● Compensação: 25/10 a 16/11/2021 (14 dias)
● Recesso Escolar: 16 a 30/11/2021 (15 dias)
● Preenchimento de Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança:
14/04; 01/07 e 20/10/2021
● Término do Ano Letivo: 19/10/2021
● Término do Ano Escolar: 21/10/2021
● O Calendário contempla o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800
(oitocentas) horas anuais, previstos na legislação vigente.
d) CALENDÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 2021, ZONA RURAL RIO
NEGRO
● Férias Anuais: 01 a 30/12/2021 (30 dias)
● Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24
e 28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
● Início do Ano Escolar: 04/01/2021
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● Jornada Pedagógica: 04 e 13/01/2021
● Início do Ano Letivo: 18/01/2021
● Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
● Recesso Escolar: 16 a 30/11/2021 (15 dias)
● Sábados Letivos e Trabalhados: 23 e 30/01; 13 e 27/02; 13 e 27/03; 10
e 17/04; 08 e 22/05; 12 e 24/06; 10 e 24/07/2021 (14 dias)
● Compensação: 25/10 a 16/11/2021 (14 dias)
● Planejamentos: 14 e 15/01/2021
● Término do Ano Letivo: 14/10/2021
● Recuperação: 14, 19 e 20/10/2021
● Conselho de Classe: 21/10/2021
● Término do Ano Escolar: 22/10/2021
O Calendário contempla o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800
(oitocentas) horas anuais, previstos na legislação vigente.
II - PARECER
Indubitavelmente, sabe-se que o instrumento oficial de regulação do tempo
escolar é definido, anualmente, por meio do CALENDÁRIO ESCOLAR. O ano
escolar é determinado, institucionalmente, por uma série de legislações específicas
que guiam os dias, as horas e os minutos, tendo como matriz regulatória a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).
Com efeito, a LDBEN n. 9.394/96 estabelece no artigo 24, inciso I (ensino
fundamental) e no artigo 31 (educação infantil), os mínimos de horas e dias letivos, a
saber:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas
por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído
o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (grifos nossos).
[...]
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída
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por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o
turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Leinº
12.796, de 2013)
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida
a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; (grifos
nossos).
[...]

As informações contidas nos Calendários Escolares da SEMED/MANAUS,
dão conta de que a organização do ano escolar da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e suas modalidades, nas zonas Urbana e Rural de Manaus no ano
letivo de 2021 (dois mil e vinte e um), no que tange à carga horária, está em sintonia
com as normas educacionais vigentes, prevendo o mínimo de 800 (oitocentas) horas
a serem distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos.
Os calendários destinados à Zona Rural Ribeirinha/Rio Negro (Educação
Infantil e Ensino Fundamental), foram elaborados observando as peculiaridades
geográficas e climáticas locais, sem com isso reduzir o número de horas e dias
letivos previstos na Lei, ou seja, ofertando 200 (duzentos) dias e 800 (oitocentas)
horas de atividade escolar, conforme previsto no § 2º, do art. 23, da Lei 9.394/96:
Art. 23 - [...]
§ 2º - O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de
ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.
[...]

Quanto ao PLANEJAMENTO ESCOLAR, constata-se que foram destinados
somente 2 (dois) dias, no início do ano escolar, em ambos os calendários.
Desse modo, a realização do planejamento deve ser assegurado na Hora de
Trabalho Pedagógico (HTP), conforme REGIMENTO GERAL DAS UNIDADES DE
ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MANAUS, aprovado pela Resolução
n. 038/CME/2015 e normatizada pelo Decreto n. 2.907, DE 12 DE SETEMBRO DE
2014, que Regulamenta a Hora de Trabalho Pedagógico dos professores do ensino
fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus, e estabelece outras
providências.
Art. 76 O planejamento escolar na Rede Pública Municipal acontecerá da
seguinte forma: (Regimento Geral da SEMED)
[...]
II - Nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, ocorrerá na Hora
do Trabalho Pedagógico (HTP) conforme a organização da SEMED.

206

Parágrafo único. O planejamento anual será realizado no início do ano
letivo em todas as unidades de ensino.

Salienta-se que, destarte o Decreto n. 2.907, DE 12 DE SETEMBRO DE
2014, não regulamente a HTP para a educação infantil, esse deve ser feito em
observância ao que estabelece o inciso I, artigo 76, da Resolução n. 038/CME/2015
(REGIMENTO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE MANAUS):
Art. 76 O planejamento escolar na Rede Pública Municipal acontecerá da
seguinte forma:
I - na educação infantil, o planejamento será realizado no decorrer do ano
letivo a cada 30 dias letivos; (grifo nosso)
[...]

Ressalta-se a importância do planejamento, como ferramenta imprescindível,
tanto para a previsão das atividades didáticas, em termos da organização e
coordenação em face dos objetivos propostos, quanto para a sua adequada revisão
no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para se programar
as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente
ligado à avaliação do ensino e da aprendizagem. Neste sentido, a LDBEN
estabelece nos incisos V e VI, do artigo 67:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público:
[...]
V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação,incluído na
carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

Em plena sintonia com a LDBEN, a Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de
2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, estabelece no parágrafo 4º, do artigo 2º:
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo
de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos.

Em sintonia com o dispositivo legal supra, o Parecer CNE/CEB n. 18/2012, da
lavra da conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha, destaca:
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O importante é que todos saibam que a questão do direito dos estudantes,
aos quais a LDB assegura 800 (oitocentas) horas anuais lecionadas em 200
(duzentos) dias letivos, não se confunde com os direitos dos professores
naquilo que diz respeito às suas jornadas de trabalho.
Aos estudantes, a escola ou o sistema de ensino deve assegurar o total de
horas de aulas determinado pela LDB e, para tanto, devem prover a
contratação ou redimensionamento das cargas horárias de quantos
profissionais sejam necessários para assegurar aos estudantes este direito.

Concernente às FÉRIAS e RECESSO ESCOLAR, observa-se que foram
garantidas férias anuais de 30 dias e recesso de 15 dias, em cumprimento aos
dispositivos legais, notadamente ao que está estabelecido na alínea i, inciso III,
artigo 59, da Lei Municipal n. 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município e adota outras
providências:
Art. 58. Ao profissional do magistério: [...]
III - é garantido:
[...]
i) férias anuais de 30 dias e recesso de 15 dias inserido no calendário
escolar.

Dado que os CALENDÁRIOS ESCOLARES 2021 da SEMED, quanto às
horas e dias, adequam-se às normas educacionais vigentes, garantindo o mínimo de
800 (oitocentas) horas, distribuídas em no mínimo de 200 (duzentos) dias letivos,
como também garantem as férias e recessos dos estudantes e profissionais da
educação, sou de PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DOS CALENDÁRIOS
ESCOLARES 2021 da SEMED, com as seguintes RECOMENDAÇÕES:
1- Que seja garantida a todos os professores a Hora de Trabalho
Pedagógico (HTP), conforme o documento “JUSTIFICATIVA CALENDÁRIO
ESCOLAR”, enviado por esta Secretaria Municipal de Educação (SEMED) a este
Conselho Municipal de Educação (CME) e acostado aos autos, às folhas 3.
2 - Quanto à Hora de Trabalho Pedagógico (HPT) dos professores da
Educação Infantil, RECOMENDA-SE que a SEMED adote providências para
implementar esse direito assegurado na LDB e de forma mais cristalina no § 4º,
artigo 2º, da Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008.
3 - Quanto ao planejamento da Educação Infantil, dada a importância dessa
ferramenta de trabalho, RECOMENDA-SE, enquanto se viabiliza a implementação
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da HTP, garantir-se, ao menos o que está estabelecido no inciso I, artigo 76, do
REGIMENTO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE MANAUS, aprovado pela Resolução n. 038/CME/2015, ou seja,
planejamento a cada 30 (trinta) dias letivos.
III - VOTO DO RELATOR
O Relator vota nos termos deste parecer.
Manaus, 29 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Conselheiro Relator
IV - DECISÃO DA PLENÁRIA
A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus, reunida nesta
data, decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.
DAVI LOPES NETO - Conselheiro
FIRMINO ALVES CAMPELO - Conselheiro
GABRIEL SALES MEDEIROS - Conselheiro
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE SOUZA - Conselheiro
LUIZ CARLOS CASTELO DE OLIVEIRA - Conselheiro
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA - Conselheiro
PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS - Conselheira
WALDENIZE CARVALHO MONTEIRO MAIA - Conselheira
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO em Manaus, 29 de dezembro de 2020.
TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/MAO
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RESOLUÇÃO N. 262/CME/2020
APROVADA EM 29/12/2020
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no
uso das atribuições legais, conferidas pela Lei n. 377 de 18.12.1996, alterada pelas
Leis n. 528 de 07.04.2000 e n. 1.107 de 30.03.2007;
CONSIDERANDO o Processo n. 262/CME/2020, que trata do Calendário Escolar
da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus;
CONSIDERANDO o Parecer n. 262/CME/2020 da lavra do Conselheiro Tiago Lima
e Silva e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Extraordinária do dia 29.12.2020.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR os Calendários Escolares da Rede Pública Municipal de
Ensino de Manaus do ano letivo de 2021:
Calendário Escolar - Educação Infantil 2021, Zonas Urbana e Rural
(Rodoviária/Rio Amazonas);
Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2021, Zonas Urbana e Rural
(Rodoviária/Rio Amazonas);
Calendário Escolar - Educação Infantil 2021, Zona Rural Rio Negro;
Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2021, Zona Rural Rio Negro.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, no Diário
Oficial do Município de Manaus.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, em Manaus, 29 de dezembro de 2020.

TIAGO LIMA E SILVA
Presidente do CME/Manaus
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ANEXOS
Calendário Escolar - Educação Infantil 2021, abrangendo as Zonas Urbana e
Rural (Rodoviária / Rio Amazonas).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Férias Anuais: 04.01 a 02/02/2021 (30 dias)
Início do Ano Escolar: 03/02/2021
Jornada Pedagógica: 03 a 10/02/2021
Início do Ano Letivo: 18/02/2021
Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24 e
28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
Recesso Escolar: 25/06 a 05/07/2021 e 27 a 30/12/2021 (15 dias)
Planejamentos: 11 e 12/02/21
Preenchimento de Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança:
24/05; 03/09 e 22/12/2021
Término do Ano Letivo: 21/12/2021
Término do Ano Escolar: 23/12/2021
Contempla o Total de Dias/Horas Anuais: 200 dias / 800 horas letivos.

Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2021, abrangendo as Zonas Urbana e
Rural (Rodoviária / Rio Amazonas).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Férias Anuais: 04 .01 a 02/02/2021 (30 dias)
Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24 e
28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
Início do Ano Escolar: 03/02/2021
Jornada Pedagógica: 03 a 10/02/2021
Início do Ano Letivo: 18/02/2021
Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
Recesso Escolar: 25/06 a 05/07/2021 e 27 a 30/12/2021 (15 dias)
Planejamentos: 11 e 12.02.2021
Término do Ano Letivo: 17/12/2021
Recuperação: 20, 21 e 22/12/2021
Conselho de Classe: 23/12/2021
Término do Ano Escolar: 23/12/2021
Contempla o Total de Dias/Horas Anuais: 200 dias / 800 horas letivos.
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Calendário Escolar - Educação Infantil 2021, limitando-se à Zona Rural Rio
Negro.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Férias Anuais: 01 a 30/12/2021 (30 DIAS)
Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24 e
28/10; 02,15 e 20/11; 08 e 25/12/2021
Início do Ano Escolar: 04/01/2021
Jornada Pedagógica: 04 a 13/01/2021
Planejamentos: 14 e 15/01/2021
Início do Ano Letivo: 18/01/2021
Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
Sábados Letivos e Trabalhados: 23 e 30/01; 13 e 27/02; 13 e 27/03; 10 e
17/04; 08 e 22/05; 12 e 26/06; 10 e 24/07/2021 (14 dias)
Compensação: 25/10 a 16/11/2021 (14 dias)
Recesso Escolar: 16 a 30/11/2021 (15 dias)
Preenchimento de Relatório do Desenvolvimento Integral da Criança:
14/04; 10/07 e 20/10/2021
Término do Ano Letivo: 19/10/2021
Término do Ano Escolar: 21/10/2021
Contempla o Total de Dias/Horas Anuais: 200 dias / 800 horas letivos

Calendário Escolar - Ensino Fundamental 2021, limitando-se à Zona Rural Rio
Negro.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Férias Anuais: 02 a 31/12/2021 (30 dias)
Feriados: 01/01; 16/02; 02 e 21/04; 01/05; 03/06; 05 e 07/09; 12, 15, 24 e
28/10; 02/15 e 20/11 e 08 e 25/12/2021
Início do Ano Escolar: 04/01/2021
Jornada Pedagógica: 04 e 13/01/2021
Início do Ano Letivo: 18/01/2021
Recesso de Carnaval: 15 a 17/02/2021
Recesso Escolar: 17/11 a 01/12/2021 (15 dias)
Sábados Letivos e Trabalhados: 23 e 30/01; 13 e 27/02; 13 e 27/03; 10 e
17/04; 08 e 22/05; 12 e 26/06; 10 e 24/07/2021 (14 dias)
Compensação: 25/10 a 16/11/2021 (14 dias)
Planejamentos: 14 e 15/01/2021
Término do Ano Letivo: 14/10/2021
Recuperação: 18, 19 e 20/10/2021
Conselho de Classe: 21/10/2021
Término do Ano Escolar: 22/10/2021
Contempla o Total de Dias/Horas Anuais: 200 dias / 800 horas letivos
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EVENTOS 2019 - 2020
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VIII PLENÁRIA ITINERANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Foto: Arquivo do CME

O CME/Manaus realizou, no dia 23 de maio de 2019, a VIII Plenária Itinerante
com o tema: “A oferta da Educação Infantil: o regular e o irregular na perspectiva da
Resolução n.027/CME/2018 do Conselho Municipal de Educação de Manaus”. O
evento foi realizado no auditório do Instituto Adventista de Manaus, situado na Rua
Marciano Armond, n. 1805. As palestras foram proferidas pelas conselheiras Ana
Cássia Alves Cavalcante e Maria das Graças Alves Cascais, que trataram,
respectivamente, sobre as funções do Conselho Municipal de Educação e a
Resolução n.027/CME/2018, que estabelece critérios e normas para a organização,
credenciamento de instituições educacionais, autorização de funcionamento e
renovação de autorização da Educação Infantil e suas fases do Sistema Municipal
de Ensino de Manaus.
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POSSE DO COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BIÊNIO
2019-2021

Foto: Arquivo SEMED/Manaus

No dia 02 de agosto de 2019, às 14h, no auditório da Escola de Enfermagem
de Manaus, tomaram posse os novos conselheiros municipais de educação para o
biênio 2019-2021. Os conselheiros empossados para o biênio representam os
seguintes segmentos: Ensino Público Superior, Ensino Público Estadual, Ensino
Público Municipal, Ensino Privado, Câmara Municipal de Manaus, Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (SINTEAM), Associação de
Pais e Mestres e Comunitários - APMC’s.
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ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
MANAUS PARA O BIÊNIO 2019-2021

Foto: Arquivo do CME/Manaus

No dia 08/08/2019, na sede do Conselho Municipal de Educação, ocorreu a
primeira reunião ordinária do colegiado Biênio 2019-2021, com a eleição para a
Presidência do órgão. Para o cargo de Presidente foi eleito por aclamação o
conselheiro Tiago Lima e Silva, representante do Ensino Público Municipal (SEMED)
e para Vice- Presidente, também eleito por aclamação, o conselheiro Marcus Libório
de Lima, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do
Amazonas (SINTEAM).
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ENCONTRO REGIONAL DA UNCME-NORTE E 10° ENCONTRO ESTADUAL DA
UNCME/AM

Foto: arquivo CME/Manaus

Foi realizado, nos dias 12 e 13 de setembro de 2019, em Manaus, o Encontro
Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e 10° Encontro
Estadual do Amazonas. O evento foi realizado no Auditório João Bosco Ramos de
Lima na Assembleia Legislativa do Amazonas, e contou com a presença de
conselheiros dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O Encontro
teve como tema “A importância do Conselho Municipal de Educação para uma
gestão de qualidade da educação”, tendo como palestrante a professora Gilvânia
Nascimento da Conceição, coordenadora da UNCME/BA. O Presidente da
UNCME/Nacional, Professor Manoel Humberto Gonzaga participou da abertura do
evento.
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SEMANA PEDAGÓGICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020

Foto: Arquivo do CME

O Conselho Municipal de Educação de Manaus, em sintonia com as atuais
discussões no campo educacional e com a elaboração das políticas dessa área para
o município, bem como atento às mudanças ocorridas na legislação, realizou no
período de 17 a 21 de fevereiro de 2020 a 1ª Semana Pedagógica, com o tema:
“Conselho Municipal de Educação frente à dinâmica dos marcos legais”. A semana
teve como objetivo a atualização de conselheiros e assessores técnicos quanto à
legislação.
Os assuntos abordados envolveram as seguintes temáticas: alterações na
LDB 2018-2019; estudo das Resoluções n.13/CME/2019 e n. 098/2019 - CEE/AM;
convidados da DVISA, Corpo de Bombeiros e SEMEF esclareceram acerca da
expedição de documentos que fazem parte do credenciamento das instituições de
ensino; o Deputado Federal José Ricardo tratou sobre o novo FUNDEB.
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SESSÃO SOLENE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS
EM HOMENAGEM AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (FACED/UFAM)
O Conselho Municipal de Educação de Manaus promoveu na data de
02/07/2020, uma sessão solene por videoconferência, para homenagear a
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas (FACED/UFAM),
pelos 50 anos de existência e serviços prestados à sociedade amazonense. A
história da Faculdade de Educação é marcada pela participação nas lutas sociais e
pelo compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade socialmente
referenciada e se funde à sociedade amazonense nesses 50 anos a partir do
trabalho de cada membro de sua comunidade: discentes, docentes, técnicos/as e
egressos/as. Na ocasião, o CME/Manaus concedeu Moção de Congratulação e
Aplauso à referida instituição de ensino, parabenizando-a pelo incomensurável
trabalho historicamente desenvolvido, motivo de honra/orgulho para a Cidade de
Manaus e o Estado do Amazonas.
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SOLENIDADE DE OUTORGA DA MEDALHA DE MÉRITO EDUCACIONAL E
PLACA DE CONDECORAÇÃO - 3ª EDIÇÃO
O Conselho Municipal de Educação de Manaus, em cumprimento à
Resolução n. 024/CME/2017, realizou no dia 22 de dezembro de 2020, a Solenidade
de Outorga da Medalha de Mérito Educacional e Placa de Condecoração, para
agraciar profissionais e instituições por seus méritos e relevantes serviços prestados
à educação no município de Manaus. A Medalha de Mérito Educacional foi
outorgada a profissionais da educação, notadamente gestores, pedagogos e
professores. E a Placa de Condecoração conferida a profissionais e instituições por
seus méritos e relevantes serviços prestados em prol da educação no município de
Manaus. Excepcionalmente neste ano de 2020, o evento foi realizado por
videoconferência. As placas e medalhas foram substituídas por certificados
encaminhados ao e-mail dos agraciados: pessoas físicas ou instituições.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS
Rua Ramos Ferreira, 1590 – Centro.
CEP 69010-903
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