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   Parecer CME nº001/2022 

 

Autoriza a Extensão do período de validação 
do Projeto Trajetórias Criativas na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Télbio Farias 
Cardoso, na Av. Adrião Monteiro 7087, no 
Distrito da Santa Rosa, no município de 
Capivari do Sul.  

 

RELATÓRIO 

 

A Secretaria de Educação encaminha à apreciação deste Conselho o oficio de número 

072/2021 contendo o pedido de extensão do período de validação do Projeto Trajetórias Criativas 

em convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Capivari do Sul e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, para atender alunos de distorção idade série/ano onde optou-se por considerar 

prioritariamente as idades entre 14 e 17 anos. 

ANÁLISE DA MATÉRIA 

O relatório apresentado da Secretaria de Educação contém um breve histórico da implantação 

do Projeto Trajetórias em Capivari do Sul. Diante do exposto percebe-se a necessidade de dar 

continuidade ao Projeto desenvolvido, pois se entende que a permanecia desses adolescentes na 

escola evitará assim a evasão e o abandono escolar. Destaca-se que esse Projeto tem a intenção 

de auxiliar no desenvolvimento de um futuro digno para todos os alunos na escola e na vida porque 

se trata de um projeto de sociedade.  

 Após análise do relatório sobre distorção idade/série-ano e das legislações, o Conselho 

Municipal de Educação de Capivari do Sul constata a necessidade de estender a validação do 

Projeto implementado em 2020 onde ainda há a necessidade de Correção de Fluxo nas Unidades 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Capivari do Sul/RS e que a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Télbio Farias Cardoso comprova, no local, as condições, nas normas vigentes, em 

termos de habilidades e segurança, bem como de instalações e equipamentos, para o 

desenvolvimento do Projeto Trajetórias Criativas. 
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O Conselho Municipal de Educação, inteirando-se da fundamentação teórica do Projeto 

Trajetórias Criativas, orienta a mantenedora que os recursos humanos sejam supridos por adesão 

do professor e com carga horária específica para atuar no Projeto. 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, o Conselho Municipal de Educação de Capivari do Sul conclui por: 

a- Autorizar a extensão do período de validação do Projeto Trajetórias Criativas por dois (2) 

anos a contar da data de aprovação deste Parecer. Com isto o município dará 

continuidade ao trabalho de Correção de Fluxo nas Unidades da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Capivari do Sul/RS que possuem alunos com distorção idade-série-ano. 

              Capivari do Sul, 11 de janeiro de 2022. 
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