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PROCESSO: 007/2015 – COMEM DATA:06/05/2015 

PARECER: 007/2015 
 

 
RESULTADO: 

 
 
 
2. HISTÓRICO 
 

 
Aos 06 dias do mês de maio de 2015, esteve nesta Secretaria a Srª,Patrícia do Socorro 

Pinho dos Santos, responsável pela aluna Stefanie dos Santos Pinheiro, para fazer a seguinte 

comunicação: 

  Que no final do 1º semestre ano de 2014, procurou a ERC. Centro de Ensino Mundo 

Mágico, para efetuar a matrícula de sua filha para cursar o 3º Ano do Ensino Fundamental/9. 

Porém, ao término do ano letivo, por ocasião da falta de documentação da escola anterior, sua 

filha ficou prejudicada, uma vez que a mesma não foi promovida ao 4º Ano. A responsável relata 

que a escola se recusou em alterar as notas no Sistema Gestor, pelo qual a mesma solicita 

providencias que o caso requer. 

Tomando conhecimento do fato o Conselho Municipal de Educação, representado pela 

Assessoria Técnica e procurando resolver a situação sem perdas à aluna, neste momento 

sujeito principal do processo, por entender que ambas as partes precisam ser ouvidas, solicito 

que a escola se manifeste a cerca do assunto em epígrafe. 

Mediante ofício 043/2015, anexado ao processo enviado pela gestora do estabelecimento, 

esclarece que: Aos 28 dias do mês de agosto recebeu a transferência da referida aluna para 

matricular-se no 3º ano do Ensino Fundamental/9, porém constava a documentação incompleta, 

faltando a 1ª e a 2ª Avaliação e Histórico Escolar, logo a mesma foi informada que a referida 

documentação deveria ser entregue na secretaria da escola no prazo de 30 dias, a contar da 
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data da matrícula, fato este que não aconteceu e que por várias vezes a documentação foi 

cobrada, porém não foi protocolada na secretaria da escola a documentação pendente. 

  A gestora informa ainda, que somente em 30/03/2015, a genitora comparece na escola 

para receber o resultado da filha e solicitar a transferência da aluna. Neste momento fez a 

entrega da documentação pertinente ao 1º semestre do ano de 2014 que trata da 1ª e 2ª 

Avaliação e Histórico Escolar. Neste ato,foi informada que sua filha havia ficado retira, pois não 

havia sido entregue o documento em tempo hábil, logo o movimento escolar já havia sido 

fechado para aprovados e reprovados.A mãe não ficou satisfeita com o resultado e falou que iria 

procurar os seus direitos. Foi explicado a mesma que a referida aluna poderia ser submetida a 

uma processo de aceleração de estudos ou um teste classificatório, amparado pela Lei 9394/96 

LDB,Capitulo  2º, Art..24, alínea a/b/c. 

Diante do exposto, encaminho o processo para a Câmara de Ensino Fundamental para 

que seja autorizado a convalidação de estudos e aprovação da aluna, por entender que a 

mesma apresenta documentos comprobatório de estudos referentes a 1ª e a 2ª Avaliação e 

Histórico Escolar da escola anterior. 

 
             

Marituba, 15 de Maio de 2015 
 

________________________ 
Margarete Santos da Silva 

Assessoria Tecnica do COMEM 
 

 
 

3. ANÁLISE E VOTODO RELATOR: 

            Mediante documentos anexados ao processo e analisados da aluna Stafanie dos 

Santos Pinheiro, observou-se a necessidade de ser regularizada através da convalidação de 

seus estudos no 3° ano do ensino fundamental/9 do ano de 2014. De acordo com a Lei 

Municipal Nº269/2012, que cria o Conselho Municipal de Educação e em consonância com 

Resolução Nº 001/2015-COMEM, que regulamenta suas funções. 
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Marituba,____/___/2015 

 
 
 

__________________________ 
    Sandra Helena da Silva Carvalho 

Conselheira Relatora 
 

 
 
 
4. DELIBERAÇÃO DA CÂMARA  
 

Reuniu-se neste dia a Câmara de Ensino Fundamental para tratar do processo nº 00/15- 

COMEM referente à convalidação da aluna, Stafanie dos Santos Pinheiro, onde na oportunidade 

ouviremos as partes solicitadas pelo relator. 

 

 

1- A declaração apresentada pela responsável do aluno Gabriel datada do ano de 2011 não foi 

aceita por se tratar de uma declaração e não uma ressalva como é de praxe. 

2- O documento em questão apresentava uma data defasada em relação à data da matrícula. 

 A partir desse fato a responsável do menor Gabriel apresentou a ressalva datada do ano de 2012 

e a direção da escola assumi que ocorreu em erro quando não observou a possibilidade de rasura da 

ressalva apresentada.  

            Mediante a analise dos depoimentos  da gestora e da responsável do aluno Gabriel Cardoso Melo 

Ferreira, a Câmara de Legislação Normas e Planejamento entendendo que o aluno apresenta estudos 

com bom aproveitamento escolar e que o mesmo já superou em seus conhecimentos pedagógicos a 

série em questão, tendo o referido aluno a necessidade de histórico escolar para ser matriculado no 

ensino médio esse colegiado aprova por unanimidade a referida convalidação dos estudos de Gabriel 

Cardoso de Melo Ferreira, que submete ao plenário deste conselho para apreciação final.  

          

      Sala de reunião da Câmara de Legislação Normas e Planejamento. CLNP  
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Sala de Reuniões da Câmara de Ensino Fundamental,  
 

Marituba, de 2015. 
 
 

 Sandra Helena da Silva Carvalho 
  Presidente da CLNP  

 

PRESENTES À SESSÃO:  

Sandra Helena da Silva Carvalho __________________________________________________ 

 

Rosa Mª Lucena Xavier_________________________________________________________ 

Marialda Nata Marques _________________________________________________________ 

Maria Rosilene dos Santos ______________________________________________________ 

Dorivaldo Pereira Pimentel_______________________________________________________ 

Admilson Palheta de oliveira______________________________________________________ 
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 RESOLUÇÃO Nº 007/2015-COMEM DE 03 DE JUNHO DE 2015 

Dispõe sobre a convalidação de 

estudos da aluna Stefanie dos 

Santos Pinheiro. 

Em plenária realizada no dia três de junho de 2015, pelos membros do Conselho Municipal de 

Educação de Marituba - COMEM, no uso de suas atribuições legais, e considerando que: 

1. A vida escolar da alunamatriculada na escola E.R.C.E. Mundo Mágico que integra o 

Sistema Municipal de Ensinode Marituba precisa ser regularizada através da 

convalidação de seus estudos no 3° ano do ensino fundamental/9 do ano de 2014. 

2. De acordo com a Lei Municipal Nº269/2012,que cria o Conselho Municipal de 

Educação e em consonância com Resolução Nº 001/2015-COMEM, que regulamenta 

suas funções. 

RESOLVE: 

ART. 1º - Convalidar o 3° ano do ensino fundamental/9 do ano de 2014 da aluna Stafanie dos 

Santos Pinheiro,visto que a mesma encontra-se sem relatório referente a 1° e 2° avaliação. 

Ficando a referida escola autorizada em emitir parecer avaliativo de aprovação final. 

Art.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação e publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

___________________________________ 

Margarete Santos da Silva 
PresidenteInterina do Conselho Municipal de Educação 

 

 

 


