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OFÍCIO/CMECL/Nº 048/2022 

 

Conselheiro Lafaiete, 02de junho de 2022. 

 

Ao Senhor, 

Albano de Souza Tibúrcio 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer 

Praça Barão de Queluz, 11 - Centro 

NESTA 

 

ASSUNTO: REQUISIÇÃO/FAZ  

 

Senhor Secretário, 

 

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

de 04 de JUNHO de 2009, conforme deliberado na 154ª reunião ordinária, servimo-nos 

do presente para solicitar de V.S.ª esclarecimentos sobre a denúncia relatada no 

documento anexo, referente ao aluno aluno Gabriel Fernandes do Amaral, matriculado 

no Centro de Referência Municipal em Educação Infantil “Vereador Juquita Vieira”. 

Ademais, requisitamos informações sobre a situação escolar da supracitada 

criança, devendo-se elucidar sobre o cumprimento da carga horária definida para o tempo 

integral, bem como se está sendo acompanhado por monitora de educação inclusiva nos 

termos das normas vigentes. 

 

Respeitosamente, 

GILDÉIA CAMPOS DE SOUZA 

Presidente Conselho Municipal de Educação 







































 

 

                                                                Bom dia! 

 

    Ontem ao participar da reunião entendi perfeitamente sobre a norma da escola em está avaliando 

os alunos para ver se realmente precisa de MEI. 

Entrei em contato com um dos neuropediatra que acompanha o Gabriel e ele disse que avaliação já 

foi feita conforme está no encaminhamento deixado na escola no ato da matricula, conversei tb com 

td os terapeutas que estão trabalhando com o Gabriel e tds foram precisos em dizer da real 

necessidade do Gabriel em ter uma pessoa capacitada ao seu ld para fazer interação entre ele e 

outras crianças, principalmente o resguardando pois não tem noção nenhuma de perigo, sendo 

assim se coloca e coloca os demais coleguinhas em perigo( estou repetindo o que me foi passado 

pelos profissionais da aréa). 

 

    Certa de que a professora que está o acompanhando por experiência já deve ter repassado a 

direção sobre esta necessidade, pois eu como mãe o tempo que estou em casa com ele não o deixo 

sem a devida atenção por saber que sozinho o coloco em risco. 

   E não se expressa da maneira que deveria para sua idade.... 

As vezes atende comando outras vezes não. 

Não pede com precisão para ir ao banheiro ou para beber água por exemplo. 

Tem necessidade de um adulto sim para lhe passar confiança. 

Já solicitei a tds declarações por escrito para se juntar a deixada na instituição. 

Para resolvermos mais breve possível, a presença da MEI ao ld do Gabriel para lhe orientar. 

 

                                                Desde já agradeço a atenção de tds, certa que meu filho está sendo 

assistido por profissionais altamente  qualificados, me deixa mais tranquila. 

 

 

 


