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RESOLUÇÃO Nº 002/2018 

 

 
Renovação do ato de autorização da Escola Mundo Encantado para o 

funcionamento da Educação Básica no desenvolvimento do ensino na etapa 

da Educação Infantil e dá outras providências. 

 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARGOSA- BA, no uso das 

atribuições que confere a Lei Municipal Nº 063/97 e regulamentado pelo decreto nº 354 de 17 

de setembro de 2002. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Renovar o Ato Autorizativo por 04 (quatro) anos o funcionamento da Educação 

Básica na etapa da Educação Infantil da Escola Mundo encantado, localizada na Rua Benedito 

Almeida nº 221, Centro, Amargosa, Bahia a partir da data de publicação desta Resolução; 

 

Art. 2º  Aprovar o Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico do Estabelecimento de 

Ensino; 

 

 

Art. 3º Considerar legal a Proposta Pedagógica da Educação Infantil. 

 

 

Art. 4º A instituição precisa no período de (06) seis meses, atender acerca das seguintes 

recomendações; 

- Observe na Fundamentação Teórica e faça a inserção das discussões da Lei 11645/08 que 

estabelece o ensino da história e cultura indígena, africana e afro-brasileira na rede regular 

de educação;  

- Faça referências no corpo do texto considerando a participação das classes populares na 

escola. 

- Recomenda-se que onde está escrito “as famílias  que optam por matricular os seus filhos 

nesta instituição são oriundas de classe média e média alta  (PPP, pag 9)” seja retirado a 

explicitação classe média  e classe média alta uma vez que escola atende a qualquer 

cidadão que possa pagar mensalidade e que, se assim o for explicito também é necessário 

citar a ‘média classe média’,  estratificação de renda usual da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos do Governo Federal (SAE), variando conforme a época histórica e o instituto 

de pesquisa. 
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- Insira na parte do Projeto Político Pedagógico na qual aborda a Educação Especial a lei 

13.146/15 explicitando como a escola se apresenta ou se prepara para atender o público da 

Educação Especial (adequações pedagógicas, profissionais da área, sala de recurso 

multifuncional, materiais pedagógicos dentre outros conforme estabelece a lei) enfatizando 

a quantidade de estudantes com necessidade educacionais e como os mesmos são 

atendidos; 

- Reorganize na Parte dos Pressupostos Epistemológicos os Referenciais das Concepções, 

inclusive explicitando sua escolha no que concerne à concepção filosófica de currículo; 

- Reorganize sua “Concepção de Sociedade” na qual explicita sua intenção de formar 

indivíduos para o “mercado”, sendo incompatível com sua concepção de educação que é 

mais ampla do que a formação restrita para o mercado; 

- Apresente a comunidade escolar uma síntese do Projeto Político Pedagógico no intuito de 

ouvir as contribuições de todos; 

 

 

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  

Sede do Conselho Municipal de Educação – Amargosa- Bahia, 14 de Junho de 2018. 

 

 

 

 

Gilvan dos Reis Quadros 

Presidente do CME 

 

 

 


