
                               Governo do Distrito Federal
                              Secretaria de Estado de Educação

 REQUERIMENTO PARA RECREDENCIAMENTO
    Exmo(a) Sr.(a) Secretário(a) de Estado de Educação, informo, abaixo, os dados cadastrais da instituição

educacional  e  solicito  o  seu  RECREDENCIAMENTO junto  a  esta  Secretaria,  tendo  em  vista  o  prazo  final  do
(re)credenciamento  expirar  em  ______/______/_______,  conforme  disposto  na  Portaria  nº  _______,
de ______/______/_______. 

1 - DADOS CADASTRAIS    

Instituição Educacional(Nome Fantasia):  

CNPJ:                                                                   Telefone(s):

Endereço:  

Bairro:                                                                   Cidade:                                        CEP:

Telefone(s): 

Nome da mantenedora1 (Razão Social): 

CNPJ:                                                                   Telefone(s):

Endereço da mantenedora: 

Bairro:                                                                   Cidade:                                        CEP:

Nome da mantenedora2 (Razão Social): 

CNPJ:                                                                   Telefone(s):

Endereço da mantenedora: 

Bairro:                                                                   Cidade:                                        CEP:

Nome do Mantenedor, Diretor ou Coordenador Pedagógico, responsável pelo acompanhamento do trâmite processual e pelas correções que forem diligenciadas:

E-mail do responsável:                                                                    E-mail da IE:                                                     

2 - AUTORIZADA A OFERTAR: 

Educação Infantil/Creche, para crianças de:
(     )  0 ano      (    ) 1 ano       (     ) 2 anos       (     ) 3 anos    

Educação Infantil/Pré-Escola, para crianças de:      
(     ) 4 anos          (     ) 5 anos

(     ) Ensino Fundamental/Anos Iniciais  (     ) Ensino Fundamental/Anos Finais

(     ) Ensino Médio                                  

(     ) Educação de Jovens e Adultos - Presencial 
           (     ) correspondente aos anos iniciais do EF     (     ) correspondente aos anos finais do EF     (     ) correspondente ao Ensino Médio

(     ) Educação de Jovens e Adultos - a Distância 
              (     ) correspondente aos anos finais do EF       (     ) correspondente ao Ensino Médio

(     ) Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Curso(s) Técnico(s):_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(     ) Educação Profissional Técnica de Nível Médio - a Distância
Curso(s) Técnico(s):_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3 - (    ) APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS 
Declaro estar ciente da documentação exigida para o recredenciamento e  dos prazos para cumprimento das diligências, conforme norma

vigente.
Declaro, ainda, que as vias impressas da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar foram elaborados na fonte ARIAL 12, espaçamento

1,5cm, e  que a falta de qualquer documento citado nos incisos implica arquivamento do pedido, nos termos do §4º do artigo 194 da Resolução
nº1/2018-CEDF.

                                                                                               Brasília,              de                                     de                  .
             

                                                                                                                                        ________________________________________
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                               Governo do Distrito Federal
                              Secretaria de Estado de Educação

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PLEITO DE RECREDENCIAMENTO  
CONFERÊNCIA DA
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA 

I - Relatório de comprovação das melhorias qualitativas  que compreenda

a) aprimoramentos: administrativo e didático-pedagógico.

b)  qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais.

c)  modernização de equipamentos e instalações.

d) realização de atividades que envolvem a comunidade escolar.

e) acompanhamento e evolução da aprendizagem.

f)  avaliação institucional e seus resultados.

g)  investimentos  e  as  alterações  na  estrutura  tecnológica,  com  vistas  ao
aprimoramento  do  processo  de  ensino  e  de aprendizagem  para  as  instituições
educacionais que oferecem Educação a Distância.

II  - Cadastro  Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da mantenedora,  com registro
explícito,  no campo de  atividades,  de  todas as  etapas e  modalidades  de ensino
requeridas.

III  -  Comprovante  das  condições  legais  de  ocupação  do  imóvel,  em  nome  da
mantenedora. 

IV - Documento que comprove a licença para funcionamento, contemplando todas as
etapas e modalidades de ensino.

Na ausência da Licença de Funcionamento, pode ser apresentado: 
Laudo  Técnico-Profissional  de  engenheiro  civil  ou  arquiteto  com  Anotação  de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
(nos termos do artigo 230 da Resolução nº 1/2018-CEDF).  

V - Relação  de  todos  os  espaços  físicos  a  serem utilizados  para  as  atividades
educacionais, que devem ser devidamente identificados no local.

VI - Relação de mobiliário, equipamentos e recursos didático-pedagógicos.

VII - Relação de profissionais habilitados, na qual conste a formação inicial bem como
formações  subsequentes,  e  suas  respectivas  funções,  incluindo  o  diretor  e  o
secretário escolar.

VIII - Regimento Escolar (nos termos do artigo 167 da Resolução nº 1/2018 - CEDF).

IX  -  Proposta  Pedagógica  (nos  termos  do  artigo  171  da  Resolução  nº  1/2018  -
CEDF).

X - Comprovante de cadastro da instituição educacional junto ao Censo da Educação
Básica,  com  indicação  do  código  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

§ 1º As instituições educacionais que oferecem Educação a Distância devem incluir
no Relatório de Melhorias Qualitativas os investimentos e as alterações na estrutura
tecnológica,  com  vistas  ao  aprimoramento  do  processo  de  ensino  e  de
aprendizagem.

§ 3º No caso de Escola Bilíngue Internacional, além dos documentos elencados nos
incisos  anteriores,  é  necessário  documento  comprobatório  da  existência  legal  da
instituição no país de origem, com o apostilamento e a tradução juramentada.

A falta de qualquer documento citado nos incisos implica arquivamento do pedido, nos termos do §4º do artigo 194 da
Resolução nº1/2018-CEDF.

Observações: (campo destinado ao setor responsável pela conferência) CONFERIDO
  

Em _______/_______/________.

_________________      ______________
 Rubrica/Matrícula            Setor/Órgão

                   
2


