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I – RELATÓRIO 

Processo no  
474/2018-CEE 

 
Em 7/11/2018, o Presidente da Federação das APAE’s do Estado do Maranhão – 

FEAPAES, protocolou neste Conselho Estadual de Educação do Maranhão-CEE, o Ofício 
FEAPAES-MA nº 123/2018, que constituiu o Processo sob o nº 474/2018-CEE, requerendo, a 
dilatação de prazo de adaptação do Sistema de Ensino das Escolas da Rede APAE, recomendado 
pelo Parecer nº 43/2018 – CEE. 

 

 A referida solicitação foi justificada pela necessidade da “adaptação e implementação do 
novo mecanismo de ensino da Rede APAE”, possibilitando a continuidade dos seus serviços 
educacionais, sem causar prejuízo à clientela assistida. 
 

Em 4/12/2018, o mencionado processo foi encaminhado para estudo da Câmara de 
Educação Básica-CEB/CEE.  

 
II – DO MÉRITO 
 
O prazo a que se refere a Federação das APAE’s do Estado do Maranhão – FEAPAES, 

trata-se da recomendação indicada pelo Conselho Estadual de Educação por meio do Parecer nº 
43/2018-CEE aprovado pelo Conselho Pleno em 15/3/2018, de que até o início do ano de 2019, os 
alunos atendidos pelas APAEs, com possibilidade de integração, fossem matriculados em salas 
comuns das escolas regulares de ensino, com a oferta de seus serviços especializados no turno 
inverso da escolarização. No referido Parecer foi recomendado ainda que, os Centros de 
Atendimento Educacional Especializado mantidos pelas APAEs procedessem à solicitação de 
credenciamento junto a este Conselho em consonância com o disposto nas Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, na modalidade de 
Educação Especial (Resolução CNE/CEB nº 04/2009).   

 

Em 08/11/2018, por meio do Parecer nº 259/2018-CEE e Resolução nº 248/18-CEE foi 
apreciado favoravelmente, pelo Conselho Pleno, documento encaminhado pela FEAPAES referente 
à Proposta Pedagógica para a organização do atendimento educacional especializado, com 
respectivo documento orientador para elaboração dos Projetos Político Pedagógico das instituições 
da Rede APAE. 

 

Entretanto, ressalta-se que para o credenciamento, cada Centro de Atendimento 
Educacional Especializado, necessita instruir seu respectivo processo junto a este Conselho, 
apresentando documentos referentes à entidade mantenedora, infraestrutura e organização 
pedagógica, conforme segue:  

 

1- requerimento dirigido à Presidência do CEE/MA subscrito pelo representante legal da 
instituição de ensino, com a devida comprovação da representação; 
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2 - cópia do ato constitutivo da entidade mantenedora devidamente registrado no órgão 
competente; 

3 - comprovante atualizado de inscrição da entidade mantenedora no Cadastro de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, com registro do nome de fantasia, do nome 
empresarial e da atividade econômica em educação; 

4 - alvará de funcionamento atualizado; 
5 - comprovação de propriedade de imóvel ou condição legal de sua ocupação por prazo 

não inferior a dois anos; 
6 - laudo técnico atualizado atestando as condições de habitabilidade assinado por 

engenheiro civil habilitado acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART, com descrição das condições da(s): 

a)  localização do prédio em terreno que não ofereça risco à segurança de seus usuários, 
em total conformidade com a legislação; 

 b) instalações físicas, bem como das redes elétrica, hidráulica e sanitária; 
 c) acessibilidade de pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação 

pertinente; 
7 -  certificado de segurança do Corpo de Bombeiros; 
Observação: A apresentação do habite-se exime a instituição da obrigatoriedade de 

apresentar os documentos constantes nos itens 6 e 7.  
8 -  alvará atualizado da Vigilância Sanitária;  
9 - relação detalhada do mobiliário e equipamentos existentes no Centro; 
10 -  relação dos recursos pedagógicos específicos para o AEE; 
11 - relação, devidamente assinada pelo corpo docente que vai atuar no AEE, 

acompanhado de cópia dos diplomas;  
12 - relação, devidamente assinada, do corpo administrativo e técnico- pedagógico, e dos 

demais profissionais que atuam no Centro especificando suas funções acompanhado de cópia 
dos certificados ou diplomas; 

13 - regimento da instituição; 
14 - planta baixa assinada e carimbada por profissional devidamente habilitado; 
15 – previsão de matrículas no AEE por faixa etária e por etapa ou modalidade do ensino 

regular; 
16- Proposta Pedagógica observando, dentre outros, os seguintes indicadores: 

a) informações Institucionais – caracterização da instituição; objetivos e finalidades do 
Centro; convênios firmados; 

b) diagnóstico local - Dados da comunidade onde o Centro se insere;  
c) fundamentação legal (atualizada), político e pedagógica;  
d)  organização e Prática Pedagógica – Atendimento especializado AEE e descrição 

do conjunto das atividades a serem desenvolvidas no Centro; proposta de 
formação continuada para profissionais que atuam no AEE;  

17 - infraestrutura dos Centros de AEE - descrição do espaço físico: número de salas para o 
AEE, sala de professores, biblioteca, refeitório, sanitários, outras. 

 

III- PARECER E VOTO 
 

Considerando o exposto, os argumentos apresentados pelo requerente e a necessidade 
das providências por parte de cada instituição pertencente à Rede APAE, a Câmara de Educação 
Básica vota no sentido de que: 

 

a) Seja acolhida a solicitação da FEAPAES, no sentido de prorrogação do prazo 
estabelecido na letra b das recomendações do Parecer nº 43/2018-CEE, para até o 
início do ano de 2020; 

b) Sejam mantidas as recomendações constantes nas letras a, c, d do Parecer nº 
43/2018-CEE.  
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São Luís, 12 de março de 2019. 
 
 
 

Elizabeth Pereira Rodrigues 
Conselheira Relatora 

 
 
 

Geraldo Castro Sobrinho 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Maria Elizabeth Gomes Braga 
Conselheira Relatora 

 
 

Régina Maria Silva Galeno 
Conselheira Relatora 

 
 
 

Roberto Mauro Gurgel Rocha 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Sandra Aparecida Carminat Brambati 
Conselheira Relatora 

 
 
 

Soraia Raquel Alves da Silva 
Conselheira Relatora 

 
 
 

Virgínia Helena Almeida Silva de Albuquerque 
Conselheira Relatora 

 
 

A Câmara de Educação Básica aprova o Parecer e o encaminha à Presidência do CEE 
para os devidos fins. 

 
 

Elizabeth Pereira Rodrigues 
Presidente em Exercício da CEB/CEE 

RCSR/* 

 
 

 

 


