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PARECER CEE/CEIF N.º 94/21            APROVADO EM 16/03/21

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTERESSADO: ESCOLA  MUNICIPAL  FERNANDO  ESSER  –  ENSINO
FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: NOVA AURORA

ASSUNTO: Pedido de autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental –
Fase I, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial.

 

RELATORA: MARISE RITZMANN LOURES

EMENTA:  Autorização  para  funcionamento  do  Ensino
Fundamental –  Fase I,  na modalidade Educação de Jovens e
Adultos.  Parecer  favorável.  Prazo:  dois  anos,  a  partir  de
01/02/21.

I - RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício
n.º  523/20- DPGE/Seed, de  09/11/20, encaminhou a este Conselho o expediente
protocolado no Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand, de interesse
da Escola Municipal Fernando Esser – Ensino Fundamental.

Esta Escola localiza-se à Rua Brasil, n.º 318, município de Nova
Aurora. É  mantida  pela  Prefeitura  Municipal,  e  obteve  a  renovação  do
credenciamento, para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial n.º
2966/20, de 05/08/20, pelo prazo de dez anos, de 01/01/20 a 31/12/29.
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A Comissão de Verificação, instituída pelo Ato Administrativo n.º
108/20, de 18/09/19/20, do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand,
após a verificação in loco, emitiu o laudo técnico em 10/02/20. 

O  Departamento  de  Educação  Profissional-Ceja/Seed, pelo
Parecer n.º 261/20, de 22/10/20, informou que os aspectos pedagógicos atendem
à legislação vigente.

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer n.º
2604/20, declarou-se favorável à autorização para o funcionamento do curso.

II. MÉRITO

Trata-se  do  pedido  de  autorização  para  o  funcionamento do
Ensino  Fundamental  – Fase  I,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos,
presencial.

A  matéria  está  regulamentada  nas  Deliberações  nº
03/13-CEE/PR,  artigo  32,  e  nº  05/10-CEE/PR,  artigo  13,  ambas  no  Capítulo  IV,
conforme segue:

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.

Art.13. A autorização dos cursos da Educação de Jovens e Adultos
terá  validade  por  dois  (02)  anos,  contados  a  partir  da  data  de
publicação do ato autorizatório.

A Comissão  de  Verificação,  seguindo  as  determinações  das
Deliberações n.º  05/10 e n.º  03/13-CEE/PR,  após análise dos documentos e  da
verificação realizada in loco, constatou a veracidade das declarações e a existência
de  condições  de  autorização  para  funcionamento  do  curso  e  emitiu  Relatório
Circunstanciado, com as seguintes informações:
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Número de turmas e alunos:
1ª etapa -01 aluno
2ª etapa -02 alunos
3ª etapa -05 alunos
4ª etapa -02 alunos
Total de 10 alunos matriculados 

(…) O prédio encontra-se em bom estado de conservação. 

(…) Os espaços físicos das escolas: Machado de Assis e Fernando Esser
encontram-se distribuídos em 11 blocos. 

Bloco I – Biblioteca e Mini Auditório. 
Bloco II– duas salas de aula e sanitários. 
Bloco III–Nesse bloco funcionam salas de aula, sala de leitura, depósitos de
materiais diversos e sanitário com acessibilidade. 
A Escola Municipal utiliza 04 salas de aula, das quais, uma das menores
salas medindo 15,00 m² é utilizada exclusivamente para o atendimento aos
alunos de Apoio Pedagógico e também funciona como sala de leitura nos
momentos em que os alunos do apoio não estão utilizando. Essa sala, como
as demais, possui móveis adequados e em bom estado de conservação, 
As outras três salas de aula, com metragem de 48,00 m² cada, são de uso
exclusivo da Escola Municipal.  São salas boas,  arejadas,  boa ventilação
pois as janelas são amplas e também contam com ares-condicionados. Os
mobiliários (carteiras, mesas, cadeiras e armários) estão conservados e em
boas condições de uso. 
O Sanitário com acessibilidade está localizado nesse bloco 
Bloco  IV–  Sala  dos  Professores,  Secretaria,  Direção,  Sala  da  Equipe
Pedagógica, Sanitários para docentes. 
Bloco V–Pátio coberto (refeitório),cozinha, sanitários dos alunos, depósito
de materiais de limpeza e depósito de merenda e lavanderia. 
(...)
Bloco IX–Quadra Poliesportiva 
Acessibilidade – no prédio e ao ar livre, verificando todos os espaços da
Escola, a Comissão do NRE constatou que há acessibilidade em todos os
locais do prédio e também nos espaços ao ar livre.  

(…)  Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros: datado em 18 de
julho 2019, com vencimento em 12 de julho de 2020.
(…) Licença Sanitária n.º 027/2019, de 15 de abril de 2019 válido até 15 de
abril de 2020, emitido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do município
de Nova Aurora. 

REGIMENTO ESCOLAR O atual Regimento Escolar foi elaborado conforme
legislação  vigente.  Após  a  análise,  pela  Equipe  da  Estrutura  e
Funcionamento  do  NRE,  o  documento  recebeu  os  atos  de  análise  e
aprovação: Parecer Conjunto nº 030/2010 –SEF/EP/NRE de 18/06/2010 e
Ato Administrativo nº. 058/2010 de 18/06/2010. 
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PROJETO  POLÍTICO-PEDAGÓGICO  Após  análise  do  Projeto  Político
Pedagógico  e  Propostas  Pedagógicas  Curricular  vigentes,  com matérias
referentes a implantação do Ensino Fundamental –Fase I, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, e o NRE emitiu o Parecer nº 04/2019 de 10
de dezembro de 2019. As referidas propostas foram elaboradas de acordo
com as legislações vigentes. 

Matriz Curricular
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A  Chefia  do  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Assis
Chateaubriand,  por  meio  do  Termo  de  Responsabilidade,  emitido  em  10/02/20,
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 de funcionamento do Ensino Fundamental Fase I, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, presencial.

III - VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à autorização  para  o
funcionamento  do  Ensino  Fundamental  –  Fase  I,  na  modalidade  Educação  de
Jovens  e  Adultos,  presencial,  da  Escola  Municipal  Fernando  Esser  –  Ensino
Fundamental,  município  de  Nova Aurora,  mantida pela Prefeitura Municipal, pelo
prazo de dois 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 a renovação da autorização 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.
    

Marise Ritzmann Loures
                 Relatora

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

                Curitiba, 16 de março de 2021.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEIF 
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