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OFÍCIO/CMECL/Nº 055/2022 

 

Conselheiro Lafaiete, 07 de junho de 2022. 

 

 

Excelentíssima Senhora Promotora 

Liliale Ferrarezi Fagundes 

Promotora de Justiça 

 

 

ASSUNTO: INQUÉRITO CIVIL n.º MPMG-0183.12.000266-6 

 

Excelentíssima Promotora, 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com fulcro na LEI nº 5.114, 

de 04 de JUNHO de 2009, conforme deliberado na 154ª reunião ordinária, nos termos do 

inquérito em referência, servimo-nos do presente para encaminhar anexo o relatório de 

visita in loco realizada na nova sede da Escola Municipal “Paraíso da Criança” – Sagrado 

Coração de Jesus, atualmente localizada na Rua Adelina Lopes de Carvalho, n.º 37, Bairro 

Manoel de Paula, nesta.   

 

Respeitosamente, 

 

GILDÉIA CAMPOS DE SOUZA 

Presidente Conselho Municipal de Educação 
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RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO 

 

DATA DA VISITA: 16-05-2022 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

• INSTITUIÇÃO: E.M.E.I “Paraíso da Criança”/Sagrado Coração de Jesus 

• ENDEREÇO: Rua Adelina Lopes de Carvalho Lelis, 37 - Chapada 

• CNPJ: 11387671/0001-73 

• RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO: Malvina Siqueira 

• TELEFONE: 992394738 

• EMAIL:nucleoinfantil@educacao.conselheirolafaiete.mg.gov.br 

• NÍVEL DE ENSINO QUE A ESCOLA OFERECE: Educação Infantil 4 e 

5 anos. 

QUADRO COM N. DE ALUNOS POR TURMA E TURNO N. DE SALAS DE 

AULAS, ETAPAS ATENDIDAS ANEXO. 

 

DADOS DO PROCESSO: 

• INQUÉRITO CIVIL N°: MPMG - 0183.12.000266-6  

• CONSELHEIROS RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE: Gildéia Campos 

de Souza  e Acílio Ferreira Costa Júnior 

 

DOCUMENTOS DE ANÁLISE NA VISITA IN LOCO: 

- Alvará de Funcionamento 

- AVCB: Auto de Vistoria 

- Auto: Termo de Vigilância Sanitária 

- Matriz Curricular 

- Calendário Letivo 
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- Quadro de atendimento especificando o número de crianças atendidas, a faixa etária e a 

organização das turmas por turno 

• Não foi apresentado o quadro demonstrativo dos diretores, com a disponibilidade 

de horário, de modo que durante o funcionamento haja sempre um responsável, 

porém foi informado, por se tratar de núcleo, a responsável faz escala entre as 

escolas atendidas mas que a Analista Pedagógica é a responsável nessas ausências. 

 

QUADRO RESUMO DE VISITA IN LOCO: 

INDICADORES ATENDE NÃO ATENDE EM TRAMITAÇÃO 

Aspectos legais x   

Proposta pedagógica x   

Concepção Matriz 

Curricular 

x   

Aspectos de Infraestrutura x   

Registros Escolares x   

 

Observações sobre os aspectos observados da infraestrutura da escola. 

▪ Ventilação adequada das salas de aula e bem iluminadas 

▪ Metragem das salas de aulas compatíveis com o número de alunos conforme 

observado. 

▪ Escadas sinalizadas com medições seguindo orientações do Corpo de Bombeiros 

▪ Grades fora do alcance das crianças e com medições seguindo orientações do 

Corpo de Bombeiros 

▪ Banheiros limpos, sinalizados, adequados ao uso 

▪ Escola com pintura de paredes conservada 

▪ Quadra para recreação e educação física aberta e com dimensões adequadas para 

educação infantil, entretanto, em períodos chuvosos, a atividade é feita no 

refeitório com o deslocamento das mesas e bancos para próximo à cozinha e longe 

das crianças. 

▪ Refeitório adequado para uso de turmas alternadas.  

▪ A cozinha bem organizada e equipada.   
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▪ Há espaços para armazenamento de alimentos 

▪ Pisos bem Conservados 

▪ Não possui sala de professores. No intervalo de descanso e alimentação os 

professores usam a sala de Coordenação Pedagógica que também é compartilhada 

com a Direção da Escola 

▪ Os professores e demais funcionários usam o banheiro de acessibilidade.  

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

O prédio onde funciona a escola acima identificada apresenta condições de 

segurança para as crianças e funcionários. Ela apresenta 2 (dois) andares. No primeiro 

fica a cozinha e refeitório, 2 salas de aula, 3 banheiros sendo 1 para cadeirante 

(também utilizado pelos funcionários da escola) e mais dois: feminino e masculino. 

Há também uma quadra para atividades físicas e recreação não coberta. No segundo 

andar há 3 salas de aula, 2 banheiros (masculino e feminino) uma sala pequena de 

estimulação pedagógica que atende um aluno por vez que apresente dificuldade de 

aprendizagem em determinado conteúdo ou disciplina. Nessa sala há material 

pedagógico apropriado para o atendimento que é escalonado de acordo com a 

necessidade. Há uma sala de coordenação pedagógica compartilhada com os 

professores nos horários de descanso e alimentação. No momento da visita foi 

discutido e orientado que o ideal seria que as salas fossem separadas. 

Ela funciona em dois horários: matutino e vespertino e atendendo os alunos em 

cada período de acordo com o ano de escolaridade. 

O Parecer é que a escola está apta para o funcionamento. 

 

ASPECTOS DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Resolução n.004/2013 – Art.8º   

Obs.:Observou-se que as salas de aula estavam arejadas e iluminação natural. As 

mesinhas, com capacidade para 4 crianças em cada, estavam bem distribuídas nas salas 

com espaços adequados entre elas. 

Resolução CMECL N;05/ABRIL 2014 –  

Obs.Os alunos de inclusão estão inseridos em turmas reduzidas  

 


























































































































