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PARECER CEE/CEIF N° 93/2021            APROVADO EM 16/03/2021

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTERESSADA: ESCOLA  APOENA  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL  E  ENSINO 
FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: LONDRINA

ASSUNTO: Pedido de autorização para Funcionamento do Ensino Fundamental – 
Anos Finais.

RELATOR: JACIR BOMBONATO MACHADO 

EMENTA:  Autorização  para  funcionamento  do  Ensino  
Fundamental. Parecer favorável. Prazo: quatro anos, a partir de 
01/02/21. Determinação  à  mantenedora  e  à  instituição  de  
ensino, a respeito do cumprimento das exigências constantes na  
Deliberação  n.º  03/13-CEE/PR,  com  especial  atenção  à  
renovação do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

I - RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício n° 
08/21-DPGE/Seed,  de  14/01/21,  encaminhou  a  este  Conselho  o  expediente 
protocolado no NRE de Londrina, de interesse da Escola Apoena – Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, município de Londrina. 

Esta Escola localiza-se à Rua senador Souza Naves, nº 1739, 
município de Londrina.  É mantida pela Escola Apoena SS Ltda -  ME.e obteve o 
credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica, com 
base no Parecer CEE/CEIF nº 1304/17, de 30/03/17,  pelo prazo de dez anos, de 
04/05/17 a 04/05/27.

A Comissão de Verificação, instituída pelo Ato Administrativo nº 
281/20, de 10/11/20, do NRE de Londrina, após a verificação in loco, emitiu o laudo 
técnico em 11/12/20. 

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer nº 
90/21-CEF/Seed,  de  13/01/21,  declarou-se  favorável  à  autorização  para 
funcionamento do curso. 
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II. MÉRITO

Trata-se  do  pedido  de  autorização  para  o  funcionamento do 
Ensino Fundamental – Anos Finais.

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 e existência de condições 
de autorização para funcionamento do curso e emitiu Relatório Circunstanciado, com 
as seguintes informações:

Justificativa: 

(…)  Venho  por  meio  desta  fazer  o  pedido  de  inserção  do  ensino 
Fundamental ll  em nossa escola. No Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º 
ano, os alunos terão contato com as matérias que irão criar os alicerces 
fundamentais  para  o  conhecimento  de  todas  as  disciplinas.  Procurando 
desenvolver o enorme potencial que estes possuem, a escola Apoena tem 
como objetivo  prepará-los para ter  firmeza nos próximos passos de sua 
vida.  Nesse  ciclo,  o  aluno  se  depara  com  desafios  mais  complexos, 
aprofunda os conhecimentos e aumenta o repertório. As aulas são voltadas 
ao processo de ampliação da autonomia. O aprendizado é caracterizado por 
um  aprofundamento  maior  dos  conteúdos,  trabalhando  a 
multidisciplinaridade  por  meio  de  conceitos  interligados  entre  diferentes 
matérias.  O  aluno  passa  também  a  estabelecer  conexões  entre  as 
diferentes matérias sobre o mesmo tema, desenvolvendo um pensamento 
crítico, global e interdisciplinar. Nosso intuito é proporcionar meios de utilizar 
o  conhecimento  já  adquirido,  em  transformações  significativas,  atender 
essas mudanças frente ao aprendizado, além de criar uma boa base de 
conhecimento que será usada no Ensino Médio. 

O Projeto Político-Pedagógico possui Parecer de Legalidade n.º 32/2020 – 
NRE, de 05/11/2020 e o Ato de Homologação da Mantenedora n.º 01/2020, 
de  19/12/2020.  O  Regimento  Escolar  foi  aprovado  pelo  Parecer  de 
Legalidade n.º 02/2020 – NRE e Ato de Homologação da Mantenedora n.º 
02/2020, de 11/12/2020. 
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(...)
Quintal:  espaço  amplo  com  área  gramada  e  pavimentada  e  grandes 
brinquedos. O espaço exterior é destinado à experiência das crianças com 
movimentos  amplos  (saltar,  pular,  correr);  destinado  à  jogos  de 
sensibilização, onde os educadores fazem frequentemente interferências no 
espaço,  incluindo  e  compondo  com  objetos  estranhos  ao  ambiente;  ao 
cultivo de plantas e legumes e à criação de animais.

Ateliê:  Local  onde a criança explora diferentes materiais,  se apropria  de 
técnicas, aprecia trabalhos de artistas e outras crianças, contando com o 
apoio  de um professor  especialista.  O grande enfoque dos trabalhos no 
ateliê é a utilização de sucata nas atividades e projetos. Nesse local está 
disponível  01  bebedouro,  04  mesas  e  15  cadeiras  e  09  banquetas,  01 
organizador 05 cestos, 02 estantes. 

Viveiro  com bichos:  com animais  de  pequeno  porte  (coelhos  e  jabutis), 
nosso viveiro é um espaço onde todos assumem alguma responsabilidade, 
seja com alimentação, com cuidados, vacinas. 

Horta: as crianças cultivam verduras e legumes frescos. Pesquisam sobre 
as  plantas,  preparam  a  terra,  adubam,  plantam,  acompanham  o 
desenvolvimento das plantas e colhem produtos livres de agrotóxicos. 

Espaço de leitura e jogos: é um lugar favorável para conversas em roda, é 
um  espaço  propício  ao  desenvolvimento  de  ações  individuais  e  em 
pequenos grupos. Há 04 estantes que comportam jogos, livros de história, 
poesia, portfólios e obras infantis, 02 armários. A área é de 23,69 m², é um 
lugar agradável com 03 puffs coloridos e composto por tapete e almofadas. 

Sala 3º B e 7ºAno: A sala destinada ao Fundamental I e II tem uma área de 
28,43m², de suas janelas, os alunos de 8 a 9 anos (3º ano) e de 13 a 14 
anos  (7º  ano),  avistam  a  aceroleira  da  escola.  Na  sala  há  01  ar 
condicionado, 01ventilador de parede, 07 mesas e 13 cadeiras, 01 lousa, 01 
armário com 02 portas, livros de pesquisa, 01estante com 03 prateleiras, 01 
expositor de livros e 01 suporte de projetor. 

Sala  3º  A e  8º  Ano:  A sala  destinada ao Ensino Fundamental  ,  para os 
alunos de 8 a 9 anos (3º ano) e de 14 a 15 anos (8º ano), tem uma área de 
24,31m². Há 01 ar condicionado 01 ventilador de parede, 07 mesas e 13 
cadeiras, 01 lousa, 01 armário com 02 portas com materiais didáticos para 
uso do professor, livros de pesquisa, 02 estantes e 01 expositor de livros. 
Sala 4º Ano e 9ºAno: A sala destinada ao Ensino Fundamental tem uma 
área de 30,08m², para os alunos de 9 a 10 anos (4º ano) e , futuramente, de 
15 a 16 anos (9º ano) Há 01 ar condicionado 01 ventilador de parede, 07 
mesas e 13 cadeiras, 01 lousa, 01 armário com 02 portas com materiais 
didáticos  para  uso  do  professor,  livros  de  pesquisa,  03  estantes  e  01 
expositor de livros. 
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Espaço  Movimento:  Uma  área  de  9,09m²  serve  de  apoio  às  atividades 
realizadas  na  quadra.  Possui  materiais  como  cones,  bambolês,  bolas  e 
colchonetes. Há 01 mesa e 01 cadeira para o professor de educação física 
e 01 estante. Quadra: Espaço destinado à prática de atividades físicas e 
propostas motoras. Nela, encontramos 01 mesa de ping-pong. As crianças 
praticam  variadas  modalidades  esportivas,  bem  como  circuitos,  jogos  e 
brincadeiras. 

Sala de Música: um espaço polivalente, utilizado também para atividades de 
musicalização,  conta  com  rádio,  cd’s  e  fitas,  instrumentos  musicais  de 
diversas regiões. Há 01 lousa, 02 estantes brancas de madeira, 01 mesa e 
01  cadeira  de  madeira  e  ferro  para  uso  do  professor,  01  ventilador  de 
parede e 01 ar condicionado. A sala tem 02 portas de vidro transparente, o 
que possibilita maior luminosidade ao ambiente 

(…)  Laboratório de Ciências –  Laboratório de Ciências: é um espaço de 
16,05m², organizado pelo professor, mas que vai sendo construído, ao longo 
do  ano  e  no  decorrer  dos  projetos,  junto  às  crianças  que  realizam 
experiências científicas para comprovar e compreender o mundo que as 
cerca.  Esse  espaço  possui  equipamentos  destinados  às  experiências, 
como:  lupa,  esqueleto,  globo  terrestre,  termômetro,  coleções  de  pedras, 
sementes, folhas, 04 insetários, 17 cadeiras, 09 mesas, 01 ar condicionado, 
02 estantes de chão, 02 armários, 01 Praxiroscópio, 04 microscópios e 01 
ventilador de parede. 

(…)  Quadra:  Espaço destinado à prática de atividades físicas e propostas 
motoras. Nela, encontramos 01 mesa de ping-pong. As crianças praticam 
variadas modalidades esportivas, bem como circuitos, jogos e brincadeiras. 

Licença Sanitária e Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros:
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A  Chefia  do  NRE  de  Londrina,  por  meio  do  Termo  de 
Responsabilidade,  emitido  em  11/12/20,  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.
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Na  análise  do  Relatório  Circunstanciado  da  Comissão  de 
Verificação,  constatou-se  que  a  Matriz  Curricular,  bem  como  o  corpo  docente 
atendem à Proposta Curricular do Curso.

O  prazo  da  vigência  da  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de 
Bombeiros expirou com o processo em trâmite.

   Em síntese, a instituição de ensino apresenta as condições para 
a autorização de funcionamento do Ensino Fundamental. 

III -  VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  autorização  para 
funcionamento do  Ensino  Fundamental  –  Anos  Finais,  da  Escola  Apoena  – 
Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental,  município  de  Londrina,  mantida  pela 
Escola Apoena SS Ltda - ME, pelo prazo de quatro anos, a partir de 01/02/2021.

A mantenedora deverá assegurar o cumprimento das exigências 
constantes na Deliberação nº 03/13-CEE/PR, para o adequado funcionamento da 
instituição de  ensino  e  dos seus  cursos,  com especial  atenção  à  renovação  do 
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação 
nº  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.

     Jacir Bombonato Machado  
       Relator

AGB  Processo assinado com assinatura digital do Conselheiro(a) Relator(a) e Presidente de Câmara. 6



PROTOCOLO E-DIGITAL N° 16.906.914-0

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto do Relator, 
por unanimidade.

   Curitiba, 16 de março de 2021.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEIF
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