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PARECER CME N° 052/10 de 16/08/2010                             PROTOCOLO/CME: 048/10 de 13/08/2010 

 

INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação e Sistema Municipal de Ensino, de Ponta Grossa-PR 

ASSUNTO: Indicadores da Qualidade na Educação Infantil da CEB/MEC – Brasília/2009 

CONSELHEIRAS:  Andreia Justus Lima Luz, Marjorie Bittencourt Emilio Mendes,  Rosangela Maria 
Graboski, Silvia Aparecida Medeiros Rodrigues. 

 
 

1. RELATÓRIO: 

A Comissão de Educação Infantil - Conselho Municipal de Educação – Ponta Grossa – 

Paraná realizou reunião de estudos no dia 1° de junho de 2010, na sala do Conselho Municipal, 

com a participação unânime de conselheiros, sobre os Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil - do Ministério da Educação/Secretária da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB-2009, 

para elaborar o instrumento de autoavaliação da qualidade das instituições de Educação Infantil. 

Este documento foi matéria de nossa discussão. 

O Conselho Municipal de Educação, em reunião plenária propôs à Comissão de Educação 

Infantil/CME-PG que após estudo e debate da temática pelos presentes que se emitisse um 

parecer. 

A Comissão de Educação Infantil entende que todas as instituições de educação infantil 

que fazem parte do Sistema Municipal de Ensino, em consonância com os Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, deverão por meio de estudo – formação em serviço – reunião, 

conhecê-lo, experimentá-lo emitindo relatório ao Conselho Municipal de Educação – Conselho 

Pleno sobre a mostra da aplicação dos indicadores de suas ações enquanto instituição de 

ensino. 

 

1. ANÁLISE: 

          Conforme o disposto em seu Regimento Interno, o Conselho Municipal de Educação – 

Ponta Grossa, tem dentre suas competências, a incumbência de propor ações junto à 

comunidade. Portanto, a Comissão de Educação Infantil para não esbarrar nos ditames legais, 

conta com o respaldo legal do referido Conselho. 
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Quanto a aplicação da matéria, mostra-se pertinente e pronta para inserir-se 

no âmbito dos estabelecimentos de Educação Infantil do município de Ponta Grossa. 

Logo, a presente proposição encontra-se pronta para ser realizada uma vez que o próprio 

documento (Indicadores da Qualidade na Educação Infantil) traz orientações e propostas de 

ações que atendem aos anseios quanto à melhoria da qualidade da educação infantil de forma 

democrática por meio de um processo participativo e aberto a toda a comunidade. 

 
3. VOTO: 

Em face ao exposto, o presente parecer reveste-se da fundamentação e subsídio do 

documento indicado para estudo e experimento e de boa assessoria pedagógica dos respectivos 

estabelecimentos de ensino e, no mérito da questão, a proposta deve ser acolhida. 

Portanto esta Comissão vota pela acolhida dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil/2009 da Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação, bem como, pela sua 

adesão por este Conselho Municipal de Educação e pelas instituições vinculadas ao Sistema 

Municipal de Ensino. 

 
4. RESULTADO DA VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO: 

A Comissão de Educação Infantil, em reunião no dia 1° de junho de 2010, votou 

unanimemente pela acolhida e, no mérito, pela adesão do exposto no relatório. 

 
É o Parecer. 

 
Sala do Conselho Municipal, Ponta Grossa, 06 de julho de 2010. 

 
CONSELHEIROS: 

Andreia Justus de Lima Luz 

Marjorie Bitencourt Emilio Mendes 

Rosangela Maria Graboski  

Silvia Aparecida Medeiros Rodrigues 
     (Coordenadora da Comissão) 

 

                                                               MARLI DE FÁTIMA RODRIGUES 
                                                                      Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

 


