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PARECER CEE/CEIF N.º 292/21                 APROVADO EM 13/07/21

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

INTERESSADA:  ESCOLA  ADVENTISTA  TOLEDO  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL  E
ENSINO FUNDAMENTAL 

MUNICÍPIO: TOLEDO

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 da
01/02/2021.

I - RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo Ofício
n.° 165/21- DPGE/Seed, de 19/03/21, encaminhou a este Conselho o expediente
protocolado no Núcleo Regional de Educação de Toledo,  de interesse da Escola
Adventista Toledo – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Esta  Escola  localiza-se  à  Rua Uruguai  n.º  953,  município  de
Toledo. É mantida pela Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação, e obteve o
credenciamento, para a oferta da Educação Básica pela Resolução Secretarial n.º
1007/20, de 02/04/20, pelo prazo de dez anos, de 01/02/20 a 01/02/30.

A Comissão de Verificação instituída pelo Ato Administrativo n.º
205/20, de 30/09/20, do Núcleo Regional de Educação de Toledo, após a verificação
in loco, emitiu o laudo técnico em 21/10/20.

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
n.º 202/21, de 21/01/21, 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 n.º
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  a  existência  de
condições para a autorização do curso e emitiu Relatório Circunstanciado.

Justificativa para a implantação:

(...)
A Rede de Educação Adventista no Paraná, assim como em todas as
regiões  onde  está  presente,  busca  ampliar  seus  contingentes  de
alunos na proporção da sua capacidade de matrículas e na medida
em que possa manter seus níveis de qualidade de ensino. 
A decisão de ampliar a atuação na Escola Adventista de Toledo, em
Toledo, se deu a partir da grande procura para matrículas nos anos
finais do Ensino Fundamental. 
A relevância  de  ampliar  a  unidade  escolar  de  Toledo  definiu-se
devido a excelente aceitação da unidade já estabelecida na região,
que atende aproximadamente 250 alunos da Educação Infantil  ao
Ensino  Fundamental  –  Anos Iniciais.  Funcionando em capacidade
quase total, a Rede Adventista entende ser necessário ampliar sua
atuação  com  o  estabelecimento  do  ensino  Fundamental  –  Anos
Finais. 
Todos os segmentos das comunidades avaliadas são favoráveis aos
princípios  da  Educação  Adventista,  não  representando  estes,
qualquer barreira para sua aceitação; 
A cidade de Toledo representa um mercado de grande potencial para
a Rede Adventista, oferecendo algumas vantagens específicas:
•  Apresenta  bom  desempenho  em  quase  todos  os  indicadores
analisados. • Possui uma localização privilegiada.
• A cidade oferece boa infraestrutura.  
• A região, Toledo, não dispõe de uma escola particular de renome.
• O poder aquisitivo da população é condizente ao acesso à rede
particular de ensino. 
A  comunidade  de  Toledo,  prima  por  uma  educação  onde  a
valorização  da  criança  e  a  atenção  individualizada  estejam
presentes. Mas que também ofereça instalações e uma infraestrutura
compatíveis  com as  exigências  da  sociedade  na  qual  a  unidade
escolar está inserida. Não podendo faltar uma educação que ensina
valores ao mesmo tempo que oferece um ensino forte que prepare
seus alunos rumo ao Ensino Superior. 
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A  Educação  Adventista  vem  ao  encontro  das  necessidades  da
comunidade de  Toledo,  oferecendo uma pedagogia  fundamentada
em princípios e valores que ao mesmo tempo que prepara para a
vida também oferece uma preparação para o ensino superior e para
o mercado de trabalho. 

ESTRUTURA FÍSICA

(…) Acessibilidade 
O prédio da instituição de ensino foi  construído para finalidade
educacional,  com  todos  os  ambientes  obrigatórios  para  o
desenvolvimento pedagógico e administrativo dos cursos a serem
ofertados nele, conforme legislação vigente. A entrada principal da
instituição para os alunos, conta com cobertura para que os carros
estacionem e as  crianças possam entrar  em segurança e sem
problemas com chuvas e afins. Há rampas na área de alunos e na
área  administrativa.  Já  na  parte  interior  a  escola  dispõe  de
elevadores. As calçadas externas têm sinalização em braile. Os
sanitários são adequados para atender a demanda pretendida e
ainda,  há  sanitário  para  pessoas  portadoras  de  necessidades
especiais. 

(…)  Área Livre e Espaço para Atividades Físicas 
Possui área livre para recreação ou prática de Educação Física. A
parte inferior é composta de área gramada e área coberta, para
uso  recreativo.  A parte  superior  contendo  01  quadra  esportiva
coberta e parquinho com diversos brinquedos.

(…) Salas de Aula 
Todas  as  salas  são  arejadas  com boa  ventilação,  tem  janelas
grandes que dão visão para o ambiente externo e estão em bom
estado de conservação. 

(…) Biblioteca 
O acervo está todo informatizado, há espaço físico para leitura,
estudo e pesquisa, o mobiliário permite leitura, estudo e pesquisa,
sendo adequado para a faixa etária atendida. 

(…) Laboratório de Ciências 
Há  um  espaço  exclusivo  construído  para  o  Laboratório  de
Ciências, com 52,30 m². Haverá um responsável técnico para o
laboratório e o apoio do docente de Ciências. Neste ambiente há
bancadas, armários e banquetas dentro do padrão estabelecido, 

(…) Sala Lego (Informática)
 A sala Lego possui 80 m², é um ambiente com recursos para uso
dos professores regentes. Nele há 08 bancadas, sendo que cada
uma delas comporta 03 a 04 alunos, cada um com seu tablets.
Ainda,  há  02  computadores  para  pesquisa  e  TV  Smart  49
polegadas. Os kits lego acompanham o conteúdo pedagógico com
itens  como  laboratório  de  Matemática,  contação  de  história  e
produção textual, sendo estes uma complementação do conteúdo
trabalho em sala de aula 
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O  Departamento  de  Legislação  Escolar,  à  fl.  164,  assim se
manifesta: 

Da análise das Matrizes Curriculares dos Anos Finais do Ensino
Fundamental, apresentadas nas páginas 100 (turno da manhã) e
101  (turno  da  tarde),  indicamos  que  as  mesmas  atendem  a
legislação educacional. 
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A Chefia do Núcleo Regional de Educação de Toledo, por meio
do  Termo  de  Responsabilidade,  emitido  em  21/10/20,  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.

O  prazo  da  vigência  do  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros e da Licença Sanitária expirou no trâmite do processo.

O corpo docente está habilitado para as disciplinas indicadas,
conforme Deliberação n.º 03/13-CEE/PR.

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 Adventista Toledo –
Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental,  município  de  Toledo,  mantida  pela
Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação, pelo prazo de quatro anos a partir
de 01/02/21.

A mantenedora deverá assegurar o cumprimento das exigências
constantes na Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, para o adequado funcionamento da
instituição de ensino e dos seus cursos, em especial à manutenção do Certificado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros e da Licença Sanitária, atualizados.

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

   Curitiba, 13 de julho de 2021.

Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Presidente da CEIF em exercício
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