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E-PROTOCOLO DIGITAL Nº 16.835.281-6                DATA: 21/08/2020 

 
PARECER CEE/CEIF N.º 118/2021                            APROVADO EM  18/03/2021 
 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
INTERESSADO: COLÉGIO IEIJ – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 
MUNICÍPIO: LONDRINA 
 
ASSUNTO: Solicita orientação acerca de contratação de docente com base na 

formação pelo notório saber (LDB – artigos 61 e 62/1996). 
 
RELATORA: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS 
 

EMENTA: Conforme a legislação educacional citada nesse 
Parecer não se aplica a possibilidade de contratação de docente 
notório saber para o caso especificado na solicitação de 
orientação. 
 

 
I – RELATÓRIO 
 
 
O Núcleo Regional de Educação de Londrina, encaminhou a este 

Conselho Estadual de Educação do Paraná, Ofício n.º 10/2020, de 19/08/2020, do 

Colégio IEIJ – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com o seguinte teor: 

 

O Instituto de Educação Infantil e Juvenil, localizado a Rua Bélgica, n.º 926, Jd. 

Igapó, vem por meio deste, solicitar orientações acerca da contratação de 

docente com base na formação pelo Notório Saber (LDB artigos 61 e 62/1996). 

A nossa Matriz Curricular contempla a disciplina de Laboratório de Informática 

ministrada por professor especialista licenciado, porém por motivos internos, 

queremos substituí-lo por um de nossos pedagogos que há muitos anos está 

conosco e além desse motivo, capacita nossos professores nas áreas de 

Informática, Robótica, Logo, Xadrez, entre outras atividades ligadas às 

Tecnologias da Informação.  

Tendo considerado sua desenvoltura, queremos que este professor possa 

trabalhar junto aos alunos também. Para isso necessitamos da sua orientação 

para verificar a viabilidade dessa substituição: 
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 - Um docente sem a Licenciatura específica pode ministrar aulas para alunos 

com base somente no “Notório Saber”? 

 - Se sim, como podemos comprovar o “Notório Saber” nesse caso? 

- Se não, caso a disciplina não faça parte da Matriz Curricular, esse professor 

pode ministrar aulas para os alunos como Professor Convidado desse 

conteúdo específico? 

- Ou, se a disciplina não faça parte da Matriz Curricular e fosse oferecida aos 

alunos, poderia ser ministrada por um profissional administrativo? 

- O Notório Saber, devidamente comprovado pode substituir a formação em 

Licenciatura Plena (especialista) para docente no Ensino Fundamental 1 e 2? 

 

Para podermos atender os alunos com qualidade e objetivando uma 

aprendizagem significativa da legalidade, gostaríamos de orientações a 

respeito. 

Segue anexo a Matriz Curricular do Ensino Fundamental 2, que menciona a 

oferta da disciplina em evidência (Laboratório de Informática). 

 
A CEIF/CEE distribuiu o referido protocolado para a conselheira 

Clemencia Maria Ferreira Ribas, em 01/09/2020. 

 

 II - MÉRITO 
 

Trata-se de consulta e orientação que o Colégio IEIJ - Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de Londrina, fez a este Conselho. 

Primeiramente, a solicitação de orientação inicia citando a Matriz 

Curricular que contempla a disciplina de Laboratório de Informática, mas não 

esclarece a que curso esta Matriz Curricular se refere. 

No final dos questionamentos, o ofício que solicita orientação, 

informa: 

“que segue anexo a Matriz Curricular do Ensino Fundamental 2, que menciona 

a oferta da disciplina em evidência (Laboratório de Informática).” 

 

 Assim, devemos entender que os questionamentos se referem à 

Matriz Curricular do Ensino Fundamental 2. 
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MATRIZ CURRICULAR. (fl. 3) 

 

 

Para orientar adequadamente a Instituição de Ensino solicitante 

necessitamos citar a legislação educacional específica sobre o docente Notório Saber 

e sobre as exigências da formação de docentes para atuarem na educação básica. 

 

 1º.  LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, N.º 
9394/1996, alterada pela Lei Federal n.º 13.415/2017. 
 
 Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 
Curricular Comum e por Itinerários formativos, que deverão ser organizados 
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 
(...) 
V – formação técnica e profissional. 
 
 Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
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II – trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração. Planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bom como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim; 
IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 
de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por habilitação específica ou prática de 
ensino em atividades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 
inciso V do caput do art. 36; 
V – profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 
 
  Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 
 
2º. RESOLUÇÃO CNE/CEB N. 3/2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. 
 
 Artigo 29. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino podem atuar como docentes do ensino médio apenas no 
itinerário de formação técnica e profissional para ministrar conteúdos afins à 
sua formação ou experiência profissional, devidamente comprovadas, 
conforme inciso IV do art. 61 da LDB. 
 

 
Parágrafo único. A docência nas instituições e redes de ensino que ofertam o 
itinerário de formação técnica e profissional poderá ser realizada por 
profissionais com comprovada competência técnica referente ao saber 
operativo de atividades inerentes à respectiva formação técnica e profissional. 

   

Deste modo, fica muito claro que o profissional notório saber, 

somente poderá ser docente do Ensino Médio apenas no itinerário de formação 

técnica e profissional e quando reconhecido pelo nosso sistema de ensino. 

O órgão normativo, o Conselho Estadual de educação, e o órgão 

executivo, Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, estão trabalhando desde 

o início do ano de 2019 na construção das Diretrizes Curriculares Complementares e 

no Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, que deverão estar 

concluídos no final de julho do corrente ano. Nas Diretrizes Curriculares 

Complementares estarão dispostos regulamentos específicos para o docente Notório 

Saber. Portanto, ainda é necessário aguardar essas definições. 
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Reafirmamos que para a educação básica: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio regulares, não se aplica a possibilidade de 

docente com notório saber, apenas no itinerário formativo da formação técnica e 

profissional do ensino médio. 

Os questionamentos que pretendem orientação se a docência em 

assuntos que não sejam componentes curriculares ou disciplinas podem ser 

profissionais sem a formação adequada de docente, informamos que, nestas 

hipóteses não se trata de docência. Toda vez que se tratar de componente curricular 

ou disciplina na Matriz Curricular de um curso da educação básica há exigência que 

seu docente tenha a formação específica, conforme dispõe a legislação referida. 

 
 
III - VOTO DA RELATORA 
 

 
Face ao exposto damos por respondida a solicitação de 

orientação quanto aos questionamentos apresentados na consulta. 
 
Encaminhe-se o presente Parecer à Instituição de Ensino 

interessada e à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte para ciência. 
 
 
 

É o Parecer. 
 
 
 
     Clemencia Maria Ferreira Ribas     
                 Relatora 
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DECISÃO DA CÂMARA 
A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto da Relatora, 
por unanimidade. 
 
 
       Curitiba, 18 de março de 2021. 
 
 
 
Ozélia de Fátima Nesi Lavina 
Presidente da CEIF em exercício 


