
27 DE MAIO DE 2021 – 14 horas
Presentes: Presidente: João Carlos Gomes.  Conselheiros(as): Ana Seres Trento Comin,
Carlos  Eduardo  Sanches,  Carlos  Eduardo  Bittencourt  Stange, Christiane  Kaminski,
Clemencia Maria Ferreira Ribas, Décio Sperandio, Fabiana Cristina de Campos, Fátima
Aparecida da Cruz Padoan, Flávio Vendelino Scherer, Jacir Bombonato Machado, Maria
das Graças Figueiredo Saad,  Marli Regina Fernandes, Marise Ritzmann Loures, Naura
Nanci Muniz Santos, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais,
Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.
I - Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições;
c) consultas ou pedidos de esclarecimentos.

II- Ordem do dia
1) Deliberação CP n.º xx/21

e-Prot: 17.664.945-3
Int..:  Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
Ass.: Institui as Diretrizes Curriculares Complementares do Ensino Médio e o Referencial Curricular
para o Ensino Médio do Paraná.
Rel.:  Ana  Seres  Trento  Comin,  Carlos  Eduardo  Bittencourt  Stange,  Naura  Nanci  Muniz  Santos,

Oscar Alves, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.

III - Outros assuntos 

A quarta  (4ª)  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  a  11ª  (décima
primeira) Sessão, foi realizada no dia 27 de maio de 2021, a distância, e por dispositivo
eletrônico,  com  fundamento  no  artigo  7.º,  §  2.º,  inciso  I,  do  Decreto  Estadual  n.º
4.230/2020, exarado pelo Governador do Estado do Paraná, em 16 de março de 2020,
alterado, entre outros, pelo Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020, que
dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de
importância  internacional,  decorrente  do  Novo  Coronavírus  –  COVID-19.  E  em
consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titulares dos Órgãos e entidades
compreendidos  no  seu  artigo  1.º  poderão,  após  análise  justificada  da  necessidade
administrativa,  e  dentro  da  viabilidade  técnica  e  operacional,  suspender  total  ou
parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim como o atendimento presencial
ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para servidores, resguardando,
para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de serviços
em  sistema  de  rodízio,  através  de  escalas  diferenciadas  e  adoções  de  horários
alternativos. Com este embasamento, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes
cumprimentou e agradeceu aos Conselheiros(as) presentes, à Secretária-Geral, Claudia
Mara  dos  Santos,  à  sua  Secretária  particular,  Marcia  Helena  Kovalhuk  Pereira,  às
Coordenações,  às  Assessorias  Pedagógica,  Técnico-administrativa  e  Jurídica,  e  a
todos(as) os servidores do CEE/PR. Na sequência, fez a chamada dos Conselheiros,
constatou o número regimental e registrou a presença do Conselheiro Carlos Eduardo
Bittencourt Stange, informondo-lhe que poderia participar da Sessão plenária no lugar da
Conselheira Fabiana Cristina de Campos com voz e voto. Em continuidade, cedeu a
palavra  ao  Conselheiro  e  Presidente  da  Comissão  Oscar  Alves,  para  determinar  a
metodologia, o qual solicitou ao servidos Rogério Fockes que projetasse no multimídia o
documento em análise, folha 1.042. A Conselheira Naura Nanci Muniz Santos retomou a
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leitura  do item 4.  A AVALIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES e, na sequência, houve continuação do debate.  O Conselheiro Oscar
Alves sugeriu,  no último  parágrafo,  a inserção do termo “complementares” na frase
“Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio do Paraná”, ficando “Diretrizes Curriculares
complementares para o Ensino Médio do Paraná”. Em seguida, o Presidente do CEE/PR
destacou que muitas  sugestões feitas  pelo  CEE/PR já  foram acatadas pela  Seed e
sugeriu  que  as  novas  proposições,  acréscimos  de  termos  e  supressões  feitas  pelo
Conselho  Pleno,  na  parte  introdutória,  fossem organizadas  em documento  formal  e
encaminhadas à Seed, ainda em junho, antes da Consulta Pública, para que houvesse
tempo hábil para análise e inserção no Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio
Paranaense.  A  proposta  do  Presidente  foi  acatada  pelo  Conselho  Pleno  por
unanimidade. Nesta esteira, o Conselheiro Oscar Alves solicitou aos Conselheiros(as)
que fizeram sugestões que organizassem uma proposta de redação e encaminhassem,
por escrito, à assessora Margarete de Souza. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR
sugeriu  ao  Presidente  da Comissão que fizesse um resumo do texto  introdutório.  A
Conselheira  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina  pediu  para  que  as  redes  e  instituições
possam incluir,  nas disposições finais  e  transitórias,  o  Projeto de vida para os anos
finais, e elaborou a seguinte proposição textual: “Que as Instituições e Redes de Ensino
deverão  considerar  a  possibilidade  de  incluir  o  Projeto  de  Vida  em suas  Propostas
Pedagógicas Curriculares para o 9°ano da Educação Fundamental”. Para a Indicação,
sugeriu o o seguinte texto “O Projeto de Vida é uma estratégia de aprendizagem que
deve fazer com que o estudante reflita sobre os seus objetivos e caminhos a seguir na
sua  vida  e  para  o  seu  desenvolvimento  integral  tanto  como  cidadão  como  seu
relacionamento com o mundo do trabalho”. Acrescentou: “as Instituições e Redes de
Ensino  deverão  inserir  dentro  de  suas  possibilidades  o  Projeto  de  Vida  nas  suas
Propostas Pedagógicas Curriculares já no 9° ano do Ensino Fundamental, para que os
estudantes, ao se matricularem na 1°série do Ensino Médio já tenham conhecimento da
importância de construírem os seus Projetos de Vida”. Com a palavra, o Conselheiro
Carlos Eduardo Sanches questionou se nesta Deliberação haveria competência legal
para tratar do Ensino Fundamental. Com a palavra a Conselheira Sandra Teresinha da
Silva argumentou que este não é o propósito desta Deliberação, que pretende instituir o
Referencial para o Ensino Médio. Destacou que o Referencial para a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental precisam se adequar com a Referencial do Ensino Médio. Em
seguida, questionou “como” ele se relaciona e se articula com o Referencial do Ensino
Médio, já que não é elemento integrado. Observou que as escolas, para que possam
trabalhar o Projeto de vida, elas precisam se organizar. Ponderou que se o Projeto de
vida entrar como componente curricular interfere na carga horária. Entende que fazer
isso, agora, irá gerar confusão em um cronograma que não está previsto. A Conselheira
Ana Seres Trento Comin retomou a sugestão feita pela manhã pela Conselheira Marise
Ritzmann Loures, disse que entendeu tratar-se de uma proposição para se trabalhar
dentro das possibilidades das instituições e redes de ensino para que os alunos tenham
uma noção do que é Projeto de vida. O Presidente do CEE/PR reportou-se à fala do
Conselheiro Carlos Eduardo Sanches e destacou que quando o aluno escolhe o curso,
muitas vezes o faz por influência de familiares. Porém, com essa nova formatação, os
alunos têm a opção de itinerários e trilhas, o que converge com o que pretendem as
Conselheiras  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina  e  Marise  Ritzmann  Loures,  ou  seja,
oportunizar aos alunos contato com as questões que envolvem o Projeto de vida. A
Conselheira Marise Ritzmann Loures agradeceu a compreensão do Conselho Pleno e
destacou que todas as falas foram interessantes. Disse que os adolescentes são mais
adiantados,  e  os  pais,  muitas  vezes,  não  têm  condição  de  orientar  seus  filhos  e
considera importante que no 9º ano o estudante possa escolher o que quer para seu
futuro. O Conselheiro Flavio Vendelino Scherer considerou relevante as observações do
Conselheiro Carlos Eduardo Sanches e da Conselheira Sandra Teresinha da Silva. E
acrescentou  que  está  previsto  no  Referencial  uma  articulação  com  o  Ensino
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Fundamental.  A Conselheiro Naura Nanci  Muniz dos Santos leu o artigo primeiro da
Deliberação n.º 03/18-CEE/PR que diz: “Art.  1º. Esta Deliberação estabelece normas
complementares para instituir o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e
Orientações, com fundamento na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental e orienta a sua implementação no âmbito do Sistema Estadual
de Ensino do Paraná”, que justifica o que a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina
propõe.  Considera o texto da referida Conselheira  pertinente é possível.  Contudo,  o
Colegiado deverá decidir. A Conselheira Naura Nanci Muniz Santos não vê dificuldade
de fazer a recomendação e considera a proposta é muito válida. O Conselheiro Oscar
Alves, argumentou que, do ponto de vista legal, é totalmente possível. O Conselheiro
Décio Sperandio referiu-se a proposta por meio de uma inicialização, um preparo e não
vê dificuldade, impedimento nenhum em colocar no Referencial. O Conselheiro Carlos
Eduardo Bittencourt Stange, em aparte à fala do Conselheiro Décio Sperandio, lembrou
que os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  onde se  trabalhava a questão da
transversalidade, acabou caindo no vazio, o que foi muito claro na questão da biologia.
Disse ser favorável,  no entanto alertou que não se pode permitir  este “vazio”.  Neste
contexto, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina disse que trabalhou a questão da
sexualidade, porque se sentiu capaz, mas é possível que outro professor trabalhe. A
Conselheira Tais Maria Mendes questionou como isso se operacionaliza na escola e
destacou  a  questão  da  legislação.  Entende  que  a  maioria  dos  Conselheiros  acha
importante este componente a partir do Ensino Fundamental, no entanto, acredita que
isso desestrutura a escola. Disse que o professor tem que ter condições de trabalhar
com Projeto de vida. Sugeriu que seja colocado como programa. A Conselheira Marli
Regina Fernandes da Silva disse que quando da leitura do Referencial do Ensino Médio
observou que há uma menção para uma articulação entre o Ensino Fundamental. Nesta
esteira,  o  Presidente  do  CEE/PR destacou  que  a  autonomia  das  escolas  acontece
quando se permite que a própria escola decida. Na sequência, agradeceu a participação
do Conselho Pleno e disse que há uma só proposta e o Conselho Pleno deverá decidir.
Em seguida,  colocou em discussão e  votação a proposta da Conselheira  Ozélia  de
Fátima  Nesi  Lavina  e  não  havendo  manifestações  contrárias  foi  aprovada  por
unanimidade. Logo após, solicitou ao Conselheiro Oscar Alves que fizesse um resumo
do  Referencial  Curricular  para  o  Novo  Ensino  Médio  Paranaense.  Reafirmou  a
importância  da  participação  do  Colegiado  com  sugestões,  questionamentos  e
proposições para o Referencial. Neste sentido, o Conselheiro Oscar Alves solicitou ao
Conselho Pleno sugestões para a elaboração do glossário da Indicação. Também pediu
que  as  sugestões  feitas  no  Referencial  sejam  escritas  e  encaminhadas  pelos
Conselheiros(as) à assessora Margarete de Souza, o mais rápido possível para serem
apresentadas  à  Seed,  antes  da  Consulta  Pública.  Destacou  que  leu  a  estrutura  do
Referencial,  certificando-se  da  coerência  de  todos  os  elementos  que  o  compõem.
Consultou  o  Conselho  Pleno  se  algum  item  da  estrutura  deveria  ser  discutido.  A
Conselheira Sandra Teresinha da Silva questionou como seriam trabalhadas as trilhas e
se serão anuais ou semestrais. Nas palavras do Conselheiro Oscar Alves, as trilhas são
possibilidades. Sobre o período, o Conselheiro Oscar Alves esclareceu que a Seed ficou
responsável por dar uma  resposta.  Disse ainda, que  na resposta da Diligência, a Seed
falou  sobre  as  trilhas.  Em continuidade,  a  Conselheira  Naura  Nancia  Muniz  Santos
iniciou a leitura do texto introdutório, fl. 730. A Conselheira Ana Seres Trento Comin fez a
leitura de uma das trilhas, a fim de conhecer como foram pensadas, sendo escolhida  a
trilha de aprendizagem “biotecnologia e sociedade”, p. 952. Na sequência, a Conselheira
Maria das Graças Figueiredo Saad argumentou que a escola é quem vai definir, pois tem
autonomia. Quando ao tempo, também esclareceu que o professor pode determinar,
argumentação corroborada pelo Conselheiro Oscar Alves, que acrescentou que na parte
referente aos itinerários,  há flexibilidade total  e  cada escola faz da forma que achar
correto. Na sequência, a Conselheira Naura Nanci Muniz Santos esclareceu que há 6
proposta  de  trilhas  e  que  não  há  nada  amarrado  no  tempo.  Em  continuidade,  o
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Conselheiro  Oscar  Alves  agradeceu  as  contribuições,  destacou  a  relevância  do
Referencial  para o Ensino Médio e ressaltou quão significativo foi  o  trabalho com a
Comissão. Na sequência, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes enalteceu e
parabenizou a Comissão e ao Conselho Pleno pelo grandioso e árduo trabalho.  Nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos(as) e encerrou  a Sessão.

A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim, Claudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, que assino com o Senhor
Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
4ª Reunião Extraordinária  - 11ª Sessão - Conselho Pleno – Reunião Extraordinária.
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	A quarta (4ª) Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, referente a 11ª (décima primeira) Sessão, foi realizada no dia 27 de maio de 2021, a distância, e por dispositivo eletrônico, com fundamento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo Governador do Estado do Paraná, em 16 de março de 2020, alterado, entre outros, pelo Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de importância internacional, decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19. E em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titulares dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão, após análise justificada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade técnica e operacional, suspender total ou parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim como o atendimento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para servidores, resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de serviços em sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos. Com este embasamento, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes cumprimentou e agradeceu aos Conselheiros(as) presentes, à Secretária-Geral, Claudia Mara dos Santos, à sua Secretária particular, Marcia Helena Kovalhuk Pereira, às Coordenações, às Assessorias Pedagógica, Técnico-administrativa e Jurídica, e a todos(as) os servidores do CEE/PR. Na sequência, fez a chamada dos Conselheiros, constatou o número regimental e registrou a presença do Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange, informondo-lhe que poderia participar da Sessão plenária no lugar da Conselheira Fabiana Cristina de Campos com voz e voto. Em continuidade, cedeu a palavra ao Conselheiro e Presidente da Comissão Oscar Alves, para determinar a metodologia, o qual solicitou ao servidos Rogério Fockes que projetasse no multimídia o documento em análise, folha 1.042. A Conselheira Naura Nanci Muniz Santos retomou a leitura do item 4. A AVALIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES e, na sequência, houve continuação do debate. O Conselheiro Oscar Alves sugeriu, no último parágrafo, a inserção do termo “complementares” na frase “Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio do Paraná”, ficando “Diretrizes Curriculares complementares para o Ensino Médio do Paraná”. Em seguida, o Presidente do CEE/PR destacou que muitas sugestões feitas pelo CEE/PR já foram acatadas pela Seed e sugeriu que as novas proposições, acréscimos de termos e supressões feitas pelo Conselho Pleno, na parte introdutória, fossem organizadas em documento formal e encaminhadas à Seed, ainda em junho, antes da Consulta Pública, para que houvesse tempo hábil para análise e inserção no Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio Paranaense. A proposta do Presidente foi acatada pelo Conselho Pleno por unanimidade. Nesta esteira, o Conselheiro Oscar Alves solicitou aos Conselheiros(as) que fizeram sugestões que organizassem uma proposta de redação e encaminhassem, por escrito, à assessora Margarete de Souza. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR sugeriu ao Presidente da Comissão que fizesse um resumo do texto introdutório. A Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina pediu para que as redes e instituições possam incluir, nas disposições finais e transitórias, o Projeto de vida para os anos finais, e elaborou a seguinte proposição textual: “Que as Instituições e Redes de Ensino deverão considerar a possibilidade de incluir o Projeto de Vida em suas Propostas Pedagógicas Curriculares para o 9°ano da Educação Fundamental”. Para a Indicação, sugeriu o o seguinte texto “O Projeto de Vida é uma estratégia de aprendizagem que deve fazer com que o estudante reflita sobre os seus objetivos e caminhos a seguir na sua vida e para o seu desenvolvimento integral tanto como cidadão como seu relacionamento com o mundo do trabalho”. Acrescentou: “as Instituições e Redes de Ensino deverão inserir dentro de suas possibilidades o Projeto de Vida nas suas Propostas Pedagógicas Curriculares já no 9° ano do Ensino Fundamental, para que os estudantes, ao se matricularem na 1°série do Ensino Médio já tenham conhecimento da importância de construírem os seus Projetos de Vida”. Com a palavra, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches questionou se nesta Deliberação haveria competência legal para tratar do Ensino Fundamental. Com a palavra a Conselheira Sandra Teresinha da Silva argumentou que este não é o propósito desta Deliberação, que pretende instituir o Referencial para o Ensino Médio. Destacou que o Referencial para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental precisam se adequar com a Referencial do Ensino Médio. Em seguida, questionou “como” ele se relaciona e se articula com o Referencial do Ensino Médio, já que não é elemento integrado. Observou que as escolas, para que possam trabalhar o Projeto de vida, elas precisam se organizar. Ponderou que se o Projeto de vida entrar como componente curricular interfere na carga horária. Entende que fazer isso, agora, irá gerar confusão em um cronograma que não está previsto. A Conselheira Ana Seres Trento Comin retomou a sugestão feita pela manhã pela Conselheira Marise Ritzmann Loures, disse que entendeu tratar-se de uma proposição para se trabalhar dentro das possibilidades das instituições e redes de ensino para que os alunos tenham uma noção do que é Projeto de vida. O Presidente do CEE/PR reportou-se à fala do Conselheiro Carlos Eduardo Sanches e destacou que quando o aluno escolhe o curso, muitas vezes o faz por influência de familiares. Porém, com essa nova formatação, os alunos têm a opção de itinerários e trilhas, o que converge com o que pretendem as Conselheiras Ozélia de Fátima Nesi Lavina e Marise Ritzmann Loures, ou seja, oportunizar aos alunos contato com as questões que envolvem o Projeto de vida. A Conselheira Marise Ritzmann Loures agradeceu a compreensão do Conselho Pleno e destacou que todas as falas foram interessantes. Disse que os adolescentes são mais adiantados, e os pais, muitas vezes, não têm condição de orientar seus filhos e considera importante que no 9º ano o estudante possa escolher o que quer para seu futuro. O Conselheiro Flavio Vendelino Scherer considerou relevante as observações do Conselheiro Carlos Eduardo Sanches e da Conselheira Sandra Teresinha da Silva. E acrescentou que está previsto no Referencial uma articulação com o Ensino Fundamental. A Conselheiro Naura Nanci Muniz dos Santos leu o artigo primeiro da Deliberação n.º 03/18-CEE/PR que diz: “Art. 1º. Esta Deliberação estabelece normas complementares para instituir o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, com fundamento na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e orienta a sua implementação no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná”, que justifica o que a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina propõe. Considera o texto da referida Conselheira pertinente é possível. Contudo, o Colegiado deverá decidir. A Conselheira Naura Nanci Muniz Santos não vê dificuldade de fazer a recomendação e considera a proposta é muito válida. O Conselheiro Oscar Alves, argumentou que, do ponto de vista legal, é totalmente possível. O Conselheiro Décio Sperandio referiu-se a proposta por meio de uma inicialização, um preparo e não vê dificuldade, impedimento nenhum em colocar no Referencial. O Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange, em aparte à fala do Conselheiro Décio Sperandio, lembrou que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), onde se trabalhava a questão da transversalidade, acabou caindo no vazio, o que foi muito claro na questão da biologia. Disse ser favorável, no entanto alertou que não se pode permitir este “vazio”. Neste contexto, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina disse que trabalhou a questão da sexualidade, porque se sentiu capaz, mas é possível que outro professor trabalhe. A Conselheira Tais Maria Mendes questionou como isso se operacionaliza na escola e destacou a questão da legislação. Entende que a maioria dos Conselheiros acha importante este componente a partir do Ensino Fundamental, no entanto, acredita que isso desestrutura a escola. Disse que o professor tem que ter condições de trabalhar com Projeto de vida. Sugeriu que seja colocado como programa. A Conselheira Marli Regina Fernandes da Silva disse que quando da leitura do Referencial do Ensino Médio observou que há uma menção para uma articulação entre o Ensino Fundamental. Nesta esteira, o Presidente do CEE/PR destacou que a autonomia das escolas acontece quando se permite que a própria escola decida. Na sequência, agradeceu a participação do Conselho Pleno e disse que há uma só proposta e o Conselho Pleno deverá decidir. Em seguida, colocou em discussão e votação a proposta da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina e não havendo manifestações contrárias foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou ao Conselheiro Oscar Alves que fizesse um resumo do Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio Paranaense. Reafirmou a importância da participação do Colegiado com sugestões, questionamentos e proposições para o Referencial. Neste sentido, o Conselheiro Oscar Alves solicitou ao Conselho Pleno sugestões para a elaboração do glossário da Indicação. Também pediu que as sugestões feitas no Referencial sejam escritas e encaminhadas pelos Conselheiros(as) à assessora Margarete de Souza, o mais rápido possível para serem apresentadas à Seed, antes da Consulta Pública. Destacou que leu a estrutura do Referencial, certificando-se da coerência de todos os elementos que o compõem. Consultou o Conselho Pleno se algum item da estrutura deveria ser discutido. A Conselheira Sandra Teresinha da Silva questionou como seriam trabalhadas as trilhas e se serão anuais ou semestrais. Nas palavras do Conselheiro Oscar Alves, as trilhas são possibilidades. Sobre o período, o Conselheiro Oscar Alves esclareceu que a Seed ficou responsável por dar uma resposta. Disse ainda, que na resposta da Diligência, a Seed falou sobre as trilhas. Em continuidade, a Conselheira Naura Nancia Muniz Santos iniciou a leitura do texto introdutório, fl. 730. A Conselheira Ana Seres Trento Comin fez a leitura de uma das trilhas, a fim de conhecer como foram pensadas, sendo escolhida a trilha de aprendizagem “biotecnologia e sociedade”, p. 952. Na sequência, a Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad argumentou que a escola é quem vai definir, pois tem autonomia. Quando ao tempo, também esclareceu que o professor pode determinar, argumentação corroborada pelo Conselheiro Oscar Alves, que acrescentou que na parte referente aos itinerários, há flexibilidade total e cada escola faz da forma que achar correto. Na sequência, a Conselheira Naura Nanci Muniz Santos esclareceu que há 6 proposta de trilhas e que não há nada amarrado no tempo. Em continuidade, o Conselheiro Oscar Alves agradeceu as contribuições, destacou a relevância do Referencial para o Ensino Médio e ressaltou quão significativo foi o trabalho com a Comissão. Na sequência, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes enalteceu e parabenizou a Comissão e ao Conselho Pleno pelo grandioso e árduo trabalho. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos(as) e encerrou a Sessão.

