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PARECER CEE/CEIF N° 77/21        APROVADO EM 25/02/21 
 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
INTERESSADA: ESCOLA GLOBAL LEARNING BY DEI BAMBINI - EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
 
MUNICÍPIO: CASCAVEL 
 
ASSUNTO:  Pedido de autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental – 

Anos Finais. 
 
RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 
 

EMENTA: Autorização para funcionamento do Ensino 
Fundamental. Parecer favorável. Prazo: quatro anos, a partir de 
01/02/2021. 

 
I - RELATÓRIO 
 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício n.º 

585/20/20- DPGE/Seed, de 09/12/20, encaminhou a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE de Cascavel, de interesse da Escola Global Learning By Dei 
Bambini - Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 
Esta Escola localiza-se à Rua Voluntários da Pátria, n.º 2497, 

município de Cascavel. É mantida por Borghelot & Cia Ltda - ME, e obteve o 
credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica pela 
Resolução Secretarial n. º 2003/15, de 15/07/15, pelo prazo de dez anos, de 30/07/15 
a 30/07/25. 

 
A Comissão de Verificação instituída pelo Ato Administrativo n.º 

70/20, de 14/10/20, do NRE de Cascavel, após a verificação in loco, emitiu o laudo 
técnico em 15/10/20. 

 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer      n.º 
2544/20-CEF/Seed, de 09/12/20, declarou-se favorável à autorização para o 
funcionamento do curso. 
 

II. MÉRITO 
 
Trata-se do pedido de autorização para o funcionamento do 

Ensino Fundamental – Anos Finais. 
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A matéria está regulamentada no Capítulo IV, da Deliberação nº 

03/13-CEE/PR, que se refere à autorização de cursos, e expõe: 
 
Art. 32. A autorização para funcionamento de curso, programa e experimento 
pedagógico é ato indispensável, mediante o qual o poder público estadual, após 
processo específico, permite o funcionamento de atividades escolares em 
instituição de ensino, integrada ou a integrar o Sistema Estadual de Ensino. 

 
A Comissão de Verificação, seguindo as determinações da 

Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, após análise dos documentos e da verificação 
realizada in loco, constatou a veracidade das declarações, a existência de condições 
de autorização para funcionamento do curso e emitiu Relatório Circunstanciado. 

 

Justificativa para a implantação: 
 

(...) A Escola Dei Bambini Iniciou em 1.995 o atendimento educacional na cidade 

de Cascavel-Pr ofertando a Educação Infantil. Em 2.011 passou a ofertar o 
Ensino Fundamental anos iniciais (1/5 anos). Por 25 anos a Escola Dei Bambini 
presta serviços educacionais de qualidade e compromisso com a comunidade 
da cidade de Cascavel. Como reflexo do reconhecimento da qualidade dos 
serviços prestados, nos últimos cinco anos, a comunidade está solicitando a 
ampliação da oferta para o Ensino Fundamental séries finais. Justificando a 
necessidade de oferta dessa modalidade aos então alunos e futuros alunos que 
residem nas proximidades da escola. São fatores importantes a serem 
considerados a experiência pedagógica, a boa avaliação de desempenho dos 
alunos, a melhoria e ampliação da estrutura física e as constantes solicitações 
dos pais para que a Escola ofereça o Ensino Fundamental Anos Finais (6/9 anos), 
a Escola Dei Bambini considera estar apta para oferecer o Ensino Fundamental 
anos finais (6/9 anos), possibilitando a continuidade dos alunos neste ambiente 
escolar e nesta proposta pedagógica proporcionando o protagonismo juvenil, a 
cidadania e fortalecendo os laços familiares 

 
Espaço físico: 
 
(...) A Escola possui 12 ambientes específicos para salas de aulas. Ademais 
possui 1 biblioteca, 1 sala de direção, 1 sala de coordenação, 1 secretaria, 1 
recepção, 1 laboratório de informática, 1 laboratório de ciências, 1 área de 
convivência e leitura, 1 quadra esportiva, 1 enfermaria, 1 sala dos professores, 
1 banheiro para funcionários, Banheiros adaptados para atender a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental e PNDE, 1 depósito e lavanderia, 1 almoxarifado, 
1 área verde, 2 parques descobertos e 1 Sala multiuso (música, dança e artes). 

 
Acessibilidade: 
 
(...) A Escola Dei Bambini possui rampas de acesso, sanitários adequados, 
Corrimão e guarda-corpos, Salas com portas de vão livre de acordo com as 
especificidades do corpo de bombeiros, Rampas, Sinalização tátil 
(piso/paredes) seguindo normas vigentes. 
 



 

JTVM Processo assinado eletronicamente pelo(a) Conselheiro(a) Relator(a) e Presidente de Câmara  3 

E-PROTOCOLO DIGITAL N.º 16.684.801-6 

 
Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária 

 
(...) A Instituição de Ensino apresentou o Certificado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, código 3.9.01.20.0000819164-11, com licença válida até 09/02/21. 
A Vigilância Sanitária emitiu a Licença Sanitária nº 1606/2020, em 04 de março 
de 2020, válida até 04de agosto de 2021. 
 

 
Matriz Curricular: 
 
(...) A Coordenação de Documentação Escolar atesta que a Matriz Curricular 
de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola DEI BAMBINI, está em 
conformidade com a legislação vigente. Somos de Parecer Favorável a sua 
implantação simultânea a partir de 2021. 

 
A Chefia do NRE de Cascavel, por meio do Termo de 

Responsabilidade, emitido em 15/10/20, ratificou as informações contidas no relatório 
circunstanciado e registrou o compromisso de zelar pelo cumprimento da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

 
Em síntese, a instituição de ensino apresenta as condições para 

a autorização do Ensino Fundamental – Anos Finais. 
 
 

III - VOTO DA RELATORA 
 

Face ao exposto, somos favoráveis à autorização para 
funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Finais, da Escola Global Learning By 
Dei Bambini - Educação Infantil e Ensino Fundamental, município de Cascavel, 
mantida por Borghelot & Cia Ltda - ME, pelo prazo de quatro anos, a partir de 
01/02/2021. 

     

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação 
n.º 03/13 - CEE/PR, respeitando o devido cumprimento das normas e prazos 
estabelecidos quando solicitar a renovação do credenciamento da instituição de 
ensino, para a oferta da Educação Básica, e o reconhecimento do curso. 

 
Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação e 

do Esporte, para a expedição do ato de autorização para funcionamento do curso. 
 

É o Parecer. 
 
      Clemencia Maria Ferreira Ribas     

    Relatora 
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ECISÃO DA CÂMARA 
A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto do Relatora, 
por unanimidade. 
 
         Curitiba, 25 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
Ozélia de Fátima Nesi Lavina 
Presidente da CEIF em exercício 


