
26 DE MAIO DE 2021 – 09 horas
Presentes: Presidente: João Carlos Gomes.  Conselheiros(as): Ana Seres Trento Comin,
Carlos Eduardo Sanches, 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 8ª (oitava) Sessão,
foi realizada no dia 26 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 e constatou o número regimental.  Na
sequência,  sugeriu  que  a  Comissão  desse  continuidade  aos  trabalhos  pautados,
conforme metodologia adotada nas sessões anteriores. Dessa forma, o Presidente da
Comissão, o Conselheiro Oscar Alves informou que seria feita a leitura de cada capítulo e
a discussão dos destaques seria feita no final. As Conselheira Ana Seres Trento Comin e
Naura Nanci Muniz Santos fizeram a leitura de forma intercalada do documento intitulado:
"SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO  E  DO  ESPORTE  1  DIRETORIA  DE
EDUCAÇÃO/RESPOSTA À DILIGÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DO  PARANÁ  –  CEE/PR,  REFERENTE  AO  PROTOCOLADO  N.º  17.493.389-8.  Em
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atendimento  à  Diligência  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná  –  CEE/PR,
referente ao Protocolo n.º 17.493.389-8, encaminham-se as considerações e respostas às
observações e recomendações realizadas acerca do Texto do Referencial Curricular para
o Ensino Médio do Paraná. Destaca-se que a elaboração desse documento teve início no
mês de maio de 2019 e, no mesmo ano, iniciou-se um processo de alinhamento com o
CEE/PR, para que o Referencial Curricular fosse construído a partir de entendimentos
mútuos,  acerca  da forma como o  currículo  e o processo de ensino-aprendizagem se
dariam. Salienta-se ainda, que este processo contou com reuniões periódicas nas quais
foram abordados elementos como estrutura e concepção pedagógica. A Secretaria de
Educação e do Esporte do Paraná – Seed/PR compreende que a construção de um
documento dessa envergadura – que irá subsidiar os currículos, organização do trabalho
pedagógico e práticas docentes – precisa ser construído com a participação de todos.
Dessa forma, submeteu o Referencial Curricular a leituras críticas e consulta pública, que
contribuíram para a melhoria do documento. No dia 31/03/2021 encaminhou ao CEE/PR,
a  Versão Preliminar  03,  para  a análise  da Câmara do Ensino Médio  e  da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio - CEMEP, que procedeu a leitura do documento. No
dia  08/04/2021,  a  equipe que  está  à  frente  do processo de implementação do Novo
Ensino Médio – NEM foi convidada a participar de uma reunião com a referida Câmara.
Nesse dia, foram ouvidas as contribuições dos Conselheiros, e foi solicitado pela equipe
que as mesmas fossem encaminhadas por escrito. Fato que ocorreu no dia 19/04/2012,
por meio de um e-mail enviado pela Prof. Larice Nadia Pajewski Klichovski, (Anexo 01).
Nesse  e-mail vieram  anexados  dois  documentos:  Observações  sobre  a  Leitura  do
Referencial (Anexo 02) e Diagnóstico do Ensino Médio (Anexo 03). O primeiro documento
apresenta  uma  série  de  questões  e  proposições  que  visam  o  aperfeiçoamento  do
Referencial Curricular. O segundo documento já havia sido enviado à Seed/PR no ano de
2020, e auxiliou no processo de composição de um diagnóstico do Sistema de Educação
do estado, apresentado à CEMEP em dezembro de 2020, em reunião extraordinária. A
partir das questões e proposições encaminhadas pelo CEE/PR, a equipe que está à frente
do processo de elaboração do Referencial Curricular iniciou um processo de revisão dos
pontos apresentados.  No dia  13/05/2021,  a equipe que está à frente do processo de
implementação do NEM foi novamente convidada para participar de uma reunião junto a
CEMEP, objetivando apresentar sua análise acerca das questões e proposições enviadas
no dia 19/04/2021,  como também destacar o  status do processo de revisão (…)”.  No
documento  intitulado:  “SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  E  DO ESPORTE
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 2 estariam expressas as observações e recomendações
sobre o Referencial  Curricular,  à qual  encaminhamos os seguintes apontamentos:  I  –
SOBRE  O  TEXTO  INTRODUTÓRIO:  A Diligência  sob  o  Protocolo  n.º  17.493.389-8
destaca  que  o  Referencial  Curricular  para  o  Ensino  Médio  do  Paraná  é  documento
obrigatório e orientador para o Sistema Estadual de Ensino, que engloba e sistematiza a
Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM) no Paraná, e
deve estar em conformidade com a Resolução CNE/CEB n.º 4/2018, que instituiu a Base
Nacional  Comum  Curricular  na  Etapa  do  Ensino  Médio  em  nível  nacional;  com  as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, para a Educação Profissional e
para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos;  e  com  estas  Diretrizes  Curriculares
Complementares (p. 01). Pontuamos que o Referencial Curricular para o Ensino Médio do
Paraná foi construído com base nas legislações que regulam a nova proposta para essa
etapa de ensino, principalmente: Lei n.º 13.415/2017, Resolução CNE/CEB n.º 03/2018,
Resolução  CNE/CEB  n.º  04/2018  e  a  Portaria  n.º  1.432/2018.  No  que  se  refere  as
Diretrizes  Curriculares  Complementares  para  o  Estado  do  Paraná,  a  minuta  do
documento foi encaminhada à essa Secretaria no dia 09/12/2020, via  e-mail. Como se
tratava  de  um  documento  ainda  em  elaboração,  foram  considerados  aspectos
relacionados à organização curricular, como a concepção do Projeto de Vida como um
componente curricular.  De outro,  com o envio dessa diligência e o esclarecimento de
alguns pontos da minuta, que foram sendo definidos entre os meses de janeiro e maio,
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fizemos  as  adequações  para  plena  conformidade.  A  Diligência  sob  o  Protocolo  n.º
17.493.389-8  destaca  que:  pela  Deliberação  n.º  03/2018  –  CEE/PR,  este  Conselho
estabeleceu  as  normas  complementares  que  instituíram  o  Referencial  Curricular  do
Paraná  para  a  Educação  Infantil  e  o  Ensino  Fundamental,  em  cuja  Indicação,  este
Colegiado  manifestou  a  preocupação  de  se  tratar  da  transição  entre  as  etapas  da
Educação Básica […].Tal preocupação remete à necessidade de que a formação em nível
de Educação Básica seja contínua e coesa, de modo a assegurar a formação integral aos
estudantes desse nível de ensino. Esse é aspecto que requer um tratamento e cuidado
mais intenso no Ensino Médio, por ser esta a etapa final da Educação Básica, portanto,
para  muitos,  a  última  etapa  de  escolarização.  É  a  etapa  de  aprofundamento  e
consolidação das aprendizagens essenciais a que todos os cidadãos têm direito (p. 01).
Pontuamos que a preocupação com a transição entre as etapas do Ensino Fundamental e
do Médio também é foco de abordagem do Referencial Curricular, como é apresentado no
Texto Introdutório (p. 47). A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, para a etapa do
Ensino Médio, apresenta competências e habilidades para as áreas do conhecimento, já a
BNCC para as séries iniciais e Ensino Fundamental, apresenta por componente curricular
(...)”.  O  documento  intitulado  “SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO  E  DO
ESPORTE  DIRETORIA  DE  EDUCAÇÃO  3  Referencial  Curricular  por  áreas  do
conhecimento, especificando as habilidades dos componentes curriculares, é garantir ao
estudante uma estrutura curricular que permita o aprofundamento e a consolidação das
aprendizagens durante o Ensino Médio. A Diligência sob o Protocolo n.º  17.493.389-8
destaca que, ademais, encerrando a Educação Básica, o Ensino Médio tem também a
finalidade de dotar os estudantes de condições para se inserirem no mundo do trabalho e
para  o  prosseguimento  de  estudos  em  nível  superior.  Esses  são  pressupostos  e
finalidades a serem contemplados pelo Referencial  Curricular para o Ensino Médio do
Paraná e pelos currículos das instituições e redes de ensino (p. 02). Pontuamos que um
dos princípios pedagógicos do Referencial Curricular é a formação integral do sujeito, que
“deve visar à formação e ao desenvolvimento global, além de possibilitar a preparação
dos mesmos para enfrentar os desafios atuais, como também proporcionar a formação
para a cidadania. Uma das finalidades da educação básica, de acordo com a LDB n.º
9.394/96 é proporcionar uma formação comum para o exercício da cidadania; o Itinerário
Formativo  do  Projeto  de  vida  estabelece  uma  configuração  humana  do  ser  cidadão,
sujeito  de  sua  história  individual  e  social,  que  faz  toda  diferença  na  formação  do
estudante,  portanto,  fomenta  seu  protagonismo”  (p.  40).  II  –  SOBRE  A FORMAÇÃO
GERAL BÁSICA, a Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que a formação
geral do estudante do Ensino Médio é constituída a partir da BNCCEM e define o conjunto
orgânico  e  progressivo  de  aprendizagens  essenciais  como  direito  dos  adolescentes,
jovens e adultos no Ensino Médio. Está expressa em competências gerais e direitos e
objetivos de aprendizagem [...] Tais direitos e objetivos de aprendizagem se constituem
em elementos obrigatórios das propostas curriculares das instituições e redes de ensino.
Acrescentam-se a esses, as competências específicas de cada área do conhecimento,
conforme descrito  na  BNCC-EM e no Referencial  Curricular  para  o Ensino  Médio  do
Paraná.  (p.  02,  03).  O  Art.  4º  da  Resolução  CNE/CEB  n.º  04/2018  afirma,  as
competências são a expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem, ou seja, é por
meio  da  mobilização  das  competências  que  o  desenvolvimento  curricular  deve  ser
realizado. Dessa forma, o Referencial Curricular estruturou toda a organização curricular a
partir das competências gerais da BNCC e das competências específicas de cada área
(...)”. A Versão intitulada: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA DE  EDUCAÇÃO  4  também  assegura  que  na  proposta  pedagógica  das
instituições e redes de ensino devem estar previstas as estratégias e medidas adotadas
para intensificar o processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais
do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  nas  classes  comuns  do  ensino  regular,
garantindo-lhes condições de acesso e de permanência com aprendizagem, buscando
prover atendimento com qualidade. Acrescenta-se, ainda, o necessário cumprimento das
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normas  específicas  deste  Colegiado  voltadas  à  Educação  Especial  e  à  regulação,
supervisão e avaliação,  que especificam,  entre outros,  as  condições pedagógicas,  de
recursos humanos e de infraestrutura requeridas ao processo de inclusão da pessoa com
deficiência  e  altas  habilidades  (p.  03).  Observa-se  que,  as  orientações  acerca  da
Educação Especial  foram pontuadas no Texto Introdutório  do Referencial  Curricular,  a
saber: outro grupo de estudantes que faz parte do contexto da diversidade das juventudes
é aquele que, por inúmeras razões, não corresponde à expectativa de normalidade ditada
pelos padrões sociais vigentes. Esse é atendido pela Educação Especial, que se constitui
como uma área da educação destinada a apresentar respostas educativas àqueles que,
supostamente,  não  apresentariam  possibilidades  de  aprendizagem  no  coletivo  das
classes comuns, recebendo assim atendimento educacional paralelo ao contexto comum
de ensino e denominações estigmatizantes. Tomando por referência os principais marcos
legais  e  pedagógicos  e  que  norteiam  o  processo  de  ensino-aprendizagem  para  a
consolidação da educação inclusiva, como por exemplo: a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n.º 9.394/96); a Resolução CNE/CEB n.º 2, de 11 de setembro de 2001,
que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; o Parecer
n.º  17/2001,  de  03 de julho  de 2001,  que estabelece as  Diretrizes  Nacionais  para  a
Educação  Especial  na  Educação  Básica;  o  documento  orientador  intitulado  Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008); o Decreto
Federal n.º 7.611/2011, que dispõe sobre a Educação Especial como parte integrante do
sistema educacional, desde a Educação Infantil até a Educação Superior, o atendimento
educacional especializado, e dá outras providências; a Lei n.º 13.146/2015, que institui a
Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  pessoa  com  deficiência;  Deliberação  n.º  02/2016,  do
Conselho  Estadual  de  Educação  do  Estado  do  Paraná;  e  Resoluções  e  Instruções
Normativas  da  SEED/SUED/PR;  inúmeros  aspectos  conceituais  ganham  nova
significação.  O  primeiro  deles  é  a  redefinição  do  alunado  da  Educação  Especial,
apontando-se os estudantes com deficiência como o público-alvo ao qual se destina essa
modalidade  de  educação.  Tomando  como  base  a  Deliberação  n.º  02/2016  CEE/PR,
consideram-se  estudantes  com  necessidades  educacionais  especiais  os  que,
apresentam: I – Deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza
física,  intelectual,  mental  ou  sensorial;  II  –  Transtornos  globais  do  desenvolvimento:
aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento  nas  relações  sociais,  na  comunicação  ou  estereotipias  motoras,
incluindo-se nessa definição estudantes com autismo clássico,  síndrome de Asperger,
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos
sem  outra  especificação;  III  –  Transtornos  funcionais  específicos:  aqueles  que
apresentam  transtorno  de  aprendizagem,  como  disgrafia,  disortografia,  dislexia,
discalculia  ou  transtorno de  déficit  de  atenção/hiperatividade,  entre  outros;  IV  –  Altas
habilidades  ou  superdotação:  aqueles  que  apresentam  potencial  elevado  e  grande
envolvimento  com  uma  ou  mais  áreas  do  conhecimento  humano,  isoladas  ou
combinadas:  intelectual,  liderança,  psicomotora,  artes  e  criatividade  (BRASIL,  2009;
PARANÁ, 2016). Estabelece-se também, de forma inovadora, a ampliação de sua oferta
no  sistema,  contemplando  desde  a  Educação  Infantil  até  o  Ensino  Superior,  com  a
oportunidade de articulação e interatividade da Educação Especial com os demais níveis
e modalidades de ensino (…)”. Houve a leitura do texto “SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO  E  DO  ESPORTE  DIRETORIA  DE  EDUCAÇÃO  5  -   conceitual  da
compreensão  da  Educação  Especial  como  subsistema,  paralelo  e  distanciado  das
práticas  do contexto  geral  de  educação,  historicamente  posto.  Assim,  verifica-se  uma
nova  concepção  de  atendimento  educacional  especializado  que  se  estende  à
diversificada rede de apoio  dos recursos humanos,  técnicos,  tecnológicos e materiais
oferecidos,  de  modo  a  apoiar  e  complementar  as  práticas  do  ensino  comum,
abandonando a ideia de que os serviços especializados se resumem às classes e escolas
especiais.  Ainda  de  acordo  com a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB),  a
Educação Especial  é  modalidade de educação escolar  transversal  a  todos os  níveis,
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etapas e modalidades de educação e ensino, oferecida preferencialmente na rede regular
de  ensino,  por  meio  de  professores  responsáveis  pelo  atendimento  Educacional
Especializado  (AEE)  e  de  serviços  e  recursos  ofertados  nas  Salas  de  Recursos
Multifuncionais (SRM), em favor da eliminação e minimização dos efeitos excludentes das
barreiras  de  qualquer  natureza  (físicas,  arquitetônicas,  comunicacionais,  sociais  e
atitudinais), que dificultem ou impeçam a convivência e a aprendizagem dos estudantes
com deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e suplementação curricular
para os estudantes com altas habilidade/superdotação do ambiente escolar. O conceito
de necessidades educacionais especiais amplia a ótica dos problemas de aprendizagem
decorrentes não apenas de quadros orgânicos vinculados a deficiências ou distúrbios,
mas  também  daqueles  advindos  de  condições  socioculturais  diversas  e  econômicas
desfavoráveis  (p.35).  As  mesmas apresentam os  principais  aspectos  relacionados  ao
atendimento e a inclusão dos estudantes com deficiência. A Diligência sob o Protocolo n.º
17.493.389-8 destaca que: os cursos das escolas indígenas e quilombolas terão no seu
núcleo comum curricular suas línguas, seus saberes e suas pedagogias, além das áreas
do conhecimento, competências, habilidades e itinerários formativos correspondentes, de
exigência nacional da BNCC-EM. Pontuamos que, as orientações acerca da Educação
Indígena  e  Quilombola  foram  apresentadas  no  Texto  Introdutório  do  Referencial
Curricular,  contemplando  os  aspectos  de  preservação  e  promoção  da  cultura,  como
segue: nas populações indígenas os jovens têm autonomia e um papel central na vida da
comunidade, uma vez que têm a responsabilidade de dar continuidade à manutenção dos
territórios, à sustentabilidade, às línguas, às tradições e aos conhecimentos indígenas.
(FAUSTINO, NOVAK, MENEZES, 2020). Entretanto, de acordo com os estudos do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (2011), os jovens indígenas (entre 15 e 24 anos de
idade) estão sob a influência de uma série de fatores sociais e econômicos que afetam
seus direitos. De modo geral, é possível considerar que os jovens indígenas paranaenses
se deparam com três realidades em suas trajetórias escolares: os jovens que estudam em
suas comunidades,  os  que se  deslocam às áreas urbanas e os  que interrompem os
estudos e retomam, por vezes, posteriormente na fase adulta. Outra característica que se
faz presente entre esses jovens, na faixa etária que corresponde ao Ensino Médio, é o
casamento e a maternidade/paternidade, fator este que dificulta a vida dos estudantes
que  precisam  sair  das  suas  comunidades  para  estudar,  a  fim  de  concluírem  sua
escolarização.  Quando  o  Ensino  Médio  ocorre  nas  próprias  comunidades,  os  jovens
podem  ter  a  oportunidade  de  vivenciar  nas  escolas  seus  conhecimentos  étnicos,
provenientes da Educação Indígena, como os saberes ancestrais, epistemologias próprias
(...)”. Na sequência, houve a leitura do texto: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E DO ESPORTE DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 6 atividades de sustentabilidade,  suas
línguas,  artes,  religiosidades,  pautadas na oralidade e na coletividade.  (MELIÁ,  1979;
FAUSTINO, NOVAK, MENEZES, 2020; BANIWA, 2019). Se for considerado o índice de
abandono  escolar  dos  estudantes  indígenas,  em  relação  ao  total  de  estudantes
paranaenses  matriculados  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  cerca  de  1,1%
corresponde a estudantes indígenas, enquanto, nos Anos Finais e Ensino Médio, esse
número cai para cerca de 0,9% do total do Estado. A taxa de matrícula só volta a subir na
Educação de Jovens e Adultos,  chegando a 1,4% (BRASIL,  2019).  Seja pela evasão
escolar, pela não conclusão do Ensino Fundamental e decréscimo de matrículas na etapa
Ensino Médio, denota-se a importância de uma educação que atenda às necessidades
das  juventudes  indígenas.  No  caso  da  Educação  Escolar  Indígena,  isso  significa
assegurar competências, habilidades e valores específicos com base nos princípios de
coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígenas, a serem
desenvolvidos  a  partir  de  suas  culturas  tradicionais,  reconhecidas  nas  propostas
pedagógicas das escolas. (BANIWA, 2019). Ao considerar que o jovem indígena é o ator
principal de sua própria jornada de aprendizagem, e que essa atuação tem como palco
uma  cultura  própria,  uma  comunidade  com  questões  e  necessidades  que  lhe  são
específicas, um ensino efetivo nessa etapa, precisa dialogar com essa atuação e esse
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contexto,  e  a escola  precisa  valer-se  dessa atuação.  Só assim pode-se considerar  a
existência do protagonismo juvenil  e  indígena (p.  29).  Ao tratarmos sobre os sujeitos
quilombolas,  provenientes  das  Comunidades  Remanescentes  de  Quilombos  e  das
Comunidades Tradicionais Negras, compreendemos que as agruras e histórico de lutas
pelo território e, especialmente, pela educação escolar quilombola equivalem ao exposto
para  os  sujeitos  do  campo  e  povos  indígenas.  Cabe  ressaltar  que  tanto  as  escolas
quilombolas quanto as escolas que atendem estudantes quilombolas devem pautar, em
seus documentos oficiais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola  (BRASIL,  2012),  que  apresenta  alguns  princípios  como:  o  fomento  dos
conhecimentos,  contextos  históricos,  resistência  e  tradição  da  comunidade  em que  a
escola  está  inserida.  Esses  fundamentos  são:  a  memória  coletiva,  as  línguas
reminiscentes, os marcos civilizatórios, as práticas culturais, as tecnologias e formas de
produção de trabalho, os acervos e repertórios orais, e dos festejos, usos, tradições e
demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de
todo o país. Apesar de as legislações educacionais garantirem o protagonismo desses
sujeitos  no  ambiente  escolar,  eles  ainda  encontram  dificuldades  no  que  tange  à
aprendizagem, principalmente porque os conhecimentos escolares não contemplam as
suas especificidades, tornando este contexto fator preponderante para a descontinuidade
dos estudos. Destaca-se de fundamental importância que a escola seja o espaço no qual
o  protagonismo  juvenil  seja  fomentado  a  partir  do  sentimento  de  pertença  à  sua
comunidade.  Para  tanto,  esta  escola  deve  estar  em  consonância  com  o  perfil  e
expectativas  do  estudante  que  a  frequenta,  pautando-se  nas  experiências  sociais  e
históricas  produzidas  pelas  comunidades  em  que  ele  está  inserido,  efetivando  uma
política  de  resgate  e  manutenção  dos  conhecimentos  produzidos.  Estas  práticas
articulam-se ao (re)conhecimento da importância destes povos na construção de uma
cultura tradicional e influenciadora da cultura brasileira. Outro protagonista na educação
paranaense é o jovem negro  e a jovem negra.  É importante  compreender como é a
realidade destes jovens em uma sociedade que os discrimina em diversos momentos de
suas vidas escolares e pós-escolares. Como estes são enxergados pela sociedade? Qual
a relação destes com a sua ancestralidade? Quais ações pedagógicas a escola deve
promover para construir  ou fortalecer  a  identidade racial  destes sujeitos? A juventude
negra  está  em  efetiva  ascensão  no  que  tange  aos  aspectos  identitários  e  de
ancestralidade. Sabe-se que houve um longo percurso para que este processo tivesse
início, especialmente ao falarmos dos ancestrais africanos que aqui chegaram, fruto de
uma migração forçada, os quais resistiram para manter ou intensificar os seus diversos
aspectos culturais. No entanto, sabe-se que este percurso não acabou, pois a caminhada
para  a  população  negra  continua  em  sua  marcha  olhando  para  frente,  no
desenvolvimento  de  seu  povo,  lutando  por  representatividade  e  acesso  aos  diversos
espaços  sociais.  A  juventude  negra  é  múltipla,  heterogênea,  com  diversas  faces,
angústias  e  medos.  Essas  angústias  e  medos  surgem  a  partir  dos  processos  de
racialização de nossa sociedade, a qual não permite que esse jovem negro, mesmo com
seu processo identitário afirmado e com a sua negritude posta, alcance espaços e/ou
esteja em espaços considerados de elite ou racialmente brancos, fator que demonstra o
racismo estrutural  presente desde sempre em nosso país. Para que possamos alterar
esses  aspectos  sociais  e  de  enfrentamento  de  violências  em  função  do  racismo,  a
educação e a escola se apresentam como caminhos primordiais para isso. A escola se
constitui  como  um  espaço  privilegiado  para  emancipação  dos  grupos  racialmente
discriminados, por meio do combate e da eliminação de toda forma de discriminação e
racismo, consolidando relações democráticas e igualitárias na convivência de pessoas
com diferentes origens étnico-raciais, culturais e religiosas. Para auxiliar nesse processo,
uma  importante  conquista  educacional  no  campo  das  relações  étnico-raciais  e  da
diversidade étnico-racial está prevista na LDB 9.394/1996, alterada pela Lei Federal n.º
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e pela Lei Federal n.º 11.645, de 10 março de 2008.
Destaca-se  que  a  lei,  aprovada  em 2003,  surge  a  partir  de  pautas  e  reivindicações
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históricas do Movimento Negro e de educadores antirracistas. A referida lei estabeleceu
como conteúdo programático curricular as seguintes temáticas: o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional,  resgatando a contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil (BRASIL, 2003). Ao introduzir
a discussão sistemática das relações étnico-raciais e da história e cultura africanas e afro-
brasileiras, essa legislação impulsiona mudanças significativas na escola, articulando o
respeito  e  o  reconhecimento  à  diversidade  étnico-racial  com  a  qualidade  social  da
educação  (GOMES,  2011).  Nesse  sentido,  professores  devem  articular  em  seus
conteúdos discussões e reflexões que valorizem negros e negras - tais como pensadores,
escritores, artistas,  cientistas africanos e brasileiros.  Isso fará com que os estudantes
negros  e  não  negros  percebam  que  é  natural  a  presença  negra  em  posições  de
relevância e prestígio social e de construção e fortalecimento da identidade racial negra.
Portanto,  para  que  a  juventude  negra,  múltipla  e  heterogênea,  siga  caminhando  em
frente,  esta deve contar  com a escola e toda a comunidade escolar  e as legislações
vigentes  para  que  este  processo  se  efetive.  Ao  seguirmos  em busca  deste  objetivo,
poderemos  superar  as  ideias/atitudes  e  ações  preconceituosas,  racistas  e
discriminatórias,  as  quais  atingem  estrutural  e  simbolicamente  a  população  negra,
alcançando dessa forma, o conhecimento para negros e não negros. Essa abordagem
objetiva  o  (re)conhecimento,  a  valorização  e  o  respeito  às  culturas  afrobrasileiras  e
africanas que, em todos os aspectos, ajudaram a construir a sociedade brasileira (p. 32-
33). A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: As propostas pedagógicas
curriculares das instituições de ensino, considerando o disposto no Art. 27 da Resolução
CNE/CEB nº 3/2018, devem adequar as proposições da BNCC-EM à realidade local e dos
estudantes [...]  Os currículos devem incluir  a  abordagem transversal  e integradora de
temas exigidos por legislação e normas específicas, e temas contemporâneos relevantes
para  o  desenvolvimento  da  cidadania,  que  afetem  a  vida  humana  em  escala  local,
regional e global, observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o processo de
envelhecimento  e  o  respeito  e  valorização  do  idoso;  os  direitos  das  crianças  e
adolescentes; a educação para o trânsito; a educação ambiental; a educação alimentar e
nutricional; a educação em direitos humanos e a educação digital, bem como o tratamento
adequado  da  temática,  entre  outras,  da  diversidade  cultural,  étnica,  linguística  e
epistêmica,  na  perspectiva  do  desenvolvimento  de  práticas  educativas  ancoradas  no
interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira
(p. 03 e 04). Pontuamos que a abordagem transversal e integradora dos temas exigidos
por legislação e normas específicas estão contemplados ao longo de toda a Formação
Geral Básica, podendo ser encontradas nos quadros que apresentam os desdobramentos
das competências específicas de cada área do conhecimento, nos quadros que explicitam
as Unidades Temáticas e encaminhamentos metodológicos de cada um dos componentes
curriculares. A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: O currículo do
Ensino  Médio  deve  ser  composto,  indissociavelmente,  da  formação  geral  básica  e
itinerários  formativos,  cada  qual  com  competências  e  habilidades  específicas.  Nessa
direção, o conjunto de competências e habilidades estabelecidos pela BNCC-EM deve ser
contemplado  na  formação  geral  de  todos  os  currículos,  de  acordo  com as  áreas  do
conhecimento, independentemente da forma ou tipo de organização escolar e modalidade
de ensino. Ou seja, são requisitos obrigatórios da formação geral de todo tipo de oferta do
Ensino Médio (p. 04). Pontuamos que o Referencial Curricular foi estruturado a partir das
competências  gerais  da  BNCC  e  das  competências  específicas  de  cada  área  do
conhecimento,  como pode  ser  verificado  no  item:  ‘Competências  específicas  da  área
como direitos de aprendizagem para a formação integral’2 . Nesse, é apresentada a forma
pela qual as competências são desenvolvidas por meio da mobilização de habilidades
tendo  em  vista  objetos  do  conhecimento  dos  diferentes  componentes  curriculares.  A
Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: Reitera-se a necessidade de
acrescentar a esse conjunto de competências e habilidades as especificidades regionais,
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estaduais,  de  natureza histórica,  econômica,  social,  culturais  e  outros,  no  Referencial
Curricular do Estado, de modo a ser contemplados nos currículos de Ensino Médio de
todas as instituições e redes do Sistema Estadual de Ensino com a oferta dessa etapa da
Educação  Básica  (p.  06).  Pontuamos  que  a  organização  curricular,  por  meio  das
competências  e  das  habilidades  específicas  de  cada  uma  das  áreas,  contemplou
especificidades  regionais,  principalmente  no  que  tange  aspectos  relacionados  a
constituição físico-espacial, história, artística, cultural, e social do Paraná. Tal afirmação
pode ser confirmada na leitura das Unidades Temáticas dos componentes curriculares,
como também nos encaminhamentos metodológicos. 1 Linguagens e suas tecnologias (p.
77 a 82), Matemática e suas tecnologias (p. 362 a 368), Ciências da Natureza e suas
tecnologias (p. 424 a 436) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (p. 547 a 555). 2
Linguagens e suas tecnologias (p. 72), Matemática e suas tecnologias (p. 360), Ciências
da Natureza e suas tecnologias (p. 420) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (p. 545).
(...)”.  Também  foi  realizada  a  leitura  do  trecho:  “SECRETARIA  DE  ESTADO  DA
EDUCAÇÃO  E  DO  ESPORTE  DIRETORIA  DE  EDUCAÇÃO  9  III  –  ITINERÁRIOS
FORMATIVOS A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: os itinerários
formativos  são a  parte  mais  flexível  do  currículo.  Podem ser  desenvolvidos mediante
diferentes formas de organização e de oferta, a critério das instituições e redes de ensino.
Por conseguinte, o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná deve apontar
possibilidades de organização e  oferta  dos itinerários  formativos,  como orientações e
sugestões.  Assim,  as  instituições  e  redes  de  ensino  têm  a  liberdade  para  organizar
distintas formas de oferta, desde que assegurem as determinações estabelecidas pelas
normas nacionais  e  estaduais  vigentes.  Fazem parte  da  carga  horária  dos  itinerários
formativos o componente curricular Projeto de Vida obrigatoriamente e, de modo opcional,
componentes curriculares eletivos e a segunda língua estrangeira (p. 07). Pontuamos que
o Texto Introdutório do Referencial  pontua essas questões, como segue: Devendo ser
ofertados por meio de diferentes arranjos curriculares, os IF contemplam as quatro áreas
do conhecimento de forma integrada. Seja por meio da combinação dessas áreas entre si,
como também com a educação profissional e tecnológica (EPT). Segundo a Resolução
n.º 03/2018, em seu Art. 12, os IF: § 1º Os itinerários formativos devem considerar as
demandas  e  necessidades  do  mundo  contemporâneo,  estar  sintonizados  com  os
diferentes interesses dos estudantes e sua inserção na sociedade, o contexto local e as
possibilidades  de  oferta  dos  sistemas  e  instituições  de  ensino.  §  2º  Os  itinerários
formativos orientados para o aprofundamento e ampliação das aprendizagens em áreas
do conhecimento devem garantir  a apropriação de procedimentos cognitivos e uso de
metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil. No que diz respeito a oferta, os IF
podem  ser  organizados  a  partir  de  diversos  arranjos  curriculares,  considerando  as
realidades locais, e as possibilidades dos Sistemas de Educação. Salienta-se que os IF
constituem-se da parte flexível do currículo, na qual o estudante tem a possibilidade de
escolher qual trajetória escolar cursar. De outro, apesar de ser de natureza flexível, a sua
oferta  é  obrigatória  pelos  Sistemas  de  Ensino,  como  também  é  obrigatória  aos
estudantes. Segundo as Diretrizes Curriculares Complementares do Paraná, as redes e
instituições de ensino  devem ofertar  IF  das quatro  áreas do conhecimento,  de  forma
integrada ou não, assegurando aos estudantes a possibilidade de escolha do IF. Para
isso,  deverá ser  realizada a orientação dos estudantes para que essa escolha esteja
atrelada aos seus interesses pessoais e ao seu projeto de vida. Enfatiza-se que essa
escolha do estudante não deve ser considerada como definitiva, mas deve ser viabilizado
a possibilidade de mudar suas escolhas ao longo do Ensino Médio. No que se refere
especificamente ao IF de EPT, ficará sob responsabilidade das Redes e Instituições suas
ofertas. Para a implementação dos IF é de fundamental importância que sejam definidos
aspectos que contemplam: (1) A sequência e a integração dos eixos estruturantes com as
áreas do conhecimento ou com a EPT, a partir de temáticas relacionadas aos aspectos
contemporâneos e de interesse local e global; (2) A forma de organização curricular para
o  desenvolvimento  desses  IF  considerando  os  aspectos  de  progressividade  e
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complexidade. Destaca-se que essa organização é de arbítrio das Redes e Instituição de
Ensino,  e  pode  ser  realizada  a  partir  de  diferentes  estratégias  didático-pedagógicas:
trilhas de aprendizagem, projetos integradores, unidades curriculares, disciplinas eletivas,
dentre outras possibilidades de flexibilização curricular (p. 11-12).” Em continuidade, foi
lida  a  parte  intitulada  “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 10 -  A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca
que: considerando que as maiores taxas de abandono e reprovação ocorrem no primeiro
ano do Ensino Médio, é ideal garantir condições e espaços para orientação do Projeto de
Vida  dos  estudantes  no  processo  de  escolha,  como  previsto  na  Lei  13.415/2017.
Pontuamos  que,  considerando  os  indicadores  educacionais  apresentados  no  Texto
Introdutório  do  Referencial  Curricular  (p.  13),  foi  contemplado  nesse  documento  a
importância  de  considera-los  na  tomada  de  decisão  sobre  a  oferta  dos  Itinerários
Formativos: As possibilidades e estratégias pedagógicas para a realização dessa oferta
considerem a  taxa  de  abandono  entre  a  1ª  e  2ª  séries  do  Ensino  Médio,  que  vem
crescendo  exponencialmente.  De  outro,  é  salutar  considerar  o  posicionamento  dos
estudantes  frente  ao  período  de  escolha  dos  IF.  Como  foi  apresentado  no  Texto
Introdutório, a maioria se sente mais seguro para essa escolha entre a 1ª e 2ª séries. Por
isso, pensar propostas pedagógicas e atividades que sejam conectadas com contexto
social, e os interesses dos estudantes, se constitui uma estratégia fundamental (p. 696). A
Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: Observa-se que a escolha das
unidades eletivas pelo estudante é livre e necessariamente não necessita estar vinculada
ao itinerário formativo ao qual ele optou. Para permitir maior possibilidade de escolha, é
importante que as instituições e redes de ensino ofereçam uma lista de unidades eletivas,
que podem ter duração menor que o ano letivo. Essa lista pode ser alterada ao longo do
ano letivo, à medida que surjam outros interesses dos estudantes (p. 07). Pontuamos que
o  Referencial  Curricular  considera  que  as  unidades  curriculares  eletivas  têm  como
finalidade  ampliar  o  conhecimento  dos  estudantes  frente  a  uma  temática  específica,
inserida em um contexto interdisciplinar.  Elas podem ter  como objetivo aprofundar  as
habilidades da FGB, e/ou ainda estimular o estudante no processo de construção de seu
projeto de vida. As eletivas, como o próprio nome indica, são de escolha dos estudantes
(p. 696). A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: Outro componente
curricular que pode ser ofertado pelas instituições e redes de ensino é uma segunda
língua estrangeira, compondo a carga horária dos itinerários formativos. A inserção desse
componente  permite  que  as  instituições  localizadas  em  regiões  fronteiriças  ou  em
comunidades  com  elevada  presença  de  imigrantes  aprimorem  e  qualifiquem  seus
estudantes no idioma de origem de seus familiares e países vizinhos. Dessa forma, a
inserção da segunda língua estrangeira consolida a identidade da instituição de ensino e
fortalece sua história, cultura e inserção da comunidade local (p. 07). Pontuamos que o
Referencial Curricular alinha-se a essa questão ao afirmar que a importância da oferta de
uma segunda língua estrangeira em caráter opcional (p. 13)” (…). Houve, na sequência, a
leitura  do  texto  “SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO  E  DO  ESPORTE
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 11 inserir em uma das Trilhas de Aprendizagem, sugeridas
no  Itinerário  Formativo  de  Linguagens  e  suas  Tecnologias,  o  trabalho  com  a  língua
espanhola  (p.  873).  A  Diligência  sob  o  Protocolo  n.º  17.493.389-8  destaca  que:  o
Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná apresenta as trilhas, em torno de
uma temática específica como possibilidades e sugestões de oferta e organização do
itinerário formativo de aprofundamento das áreas do conhecimento. Importante que se
afirme que as instituições de ensino e as redes tem liberdade de organizar a oferta do
itinerário formativo de acordo com sua identidade e possibilidades. Essas trilhas possuem
possibilidade semestral e devem ser escolhidas pelas instituições de ensino escolares a
partir de uma consulta aos estudantes acerca de quais trilhas desejam cursar ao longo do
ano letivo e, a partir das opções mais indicadas e das possibilidades da escola organizar
a oferta (p. 07). Pontuamos que o Referencial Curricular é um documento orientador para
o desenvolvimento dos Currículos das Redes e Instituições de Ensino. Como tal, trouxe
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em sua estrutura uma proposta, de caráter opcional e sugestivo, sobre como estruturar
itinerários Formativos por meio de Trilhas de Aprendizagem. Contudo,  ressalta-se que
“Esses se constituem como opções para as Redes e Instituições de Ensino no processo
de organização pedagógica da oferta do Novo Ensino Médio” (p. 697). Em continuidade,
foi lido o item IV - ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL A Diligência
sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: em consonância com as normas nacionais
e  estaduais,  o  Referencial  Curricular  para  o  Ensino  Médio  do  Paraná  apresenta  os
pressupostos  e  princípios  que  estão  na  base  do  Ensino  Médio  com  o  itinerário  de
formação técnica e profissional, as diferentes formas de oferta e organização curricular e
as possibilidades de arranjos interinstitucionais. Ainda, indica que este itinerário tem por
objetivo qualificar o estudante para as adaptações às sucessivas mudanças no mundo do
trabalho  contemporâneo.  Nessa  linha,  as  unidades  curriculares  que  compõem  esse
itinerário formativo, devem promover o desenvolvimento das competências profissionais
gerais  e  específicas  requeridas  à  plena  qualificação  do  estudante  para  o  mundo  do
trabalho,  a  partir  do  perfil  profissional  de  conclusão  de  cada  curso.  O  Referencial
Curricular detalha as diferentes formas de oferta do itinerário da Educação Técnica e
Profissional,  nos  seguintes  termos:  (1)  Integrada,  ofertada  somente  a  quem já  tenha
concluído o Ensino Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a
conduzir o estudante a habilitação profissional técnica ao mesmo tempo, em que conclui a
última etapa da Educação Básica. (2) Concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino
Médio  ou  já  o  esteja  cursando,  efetuando-se  matrículas  distintas  para  cada  curso,
aproveitando oportunidades educacionais disponíveis,  seja  em unidades de ensino da
mesma  instituição  ou  em  distintas  instituições  e  redes  de  ensino.  (3)  Concomitante
intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições ou redes de
ensino,  mas  integrada  no  conteúdo,  mediante  a  ação  de  convênio  ou  acordo  de
intercomplementaridade,  para  a  execução  de  projeto  pedagógico  unificado.  Para  os
concluintes  do  Ensino  Médio,  destaca  a  forma  subsequente,  como  mais  uma
oportunidade  de  formação  técnica  profissional.  Entretanto,  é  preciso  ressaltar  que  tal
oportunidade  está  condicionada  às  possibilidades  das  instituições  de  ensino  com  a
existência de vagas. Esses estudantes podem realizar a formação técnica profissional
pela matrícula no itinerário formativo, com aproveitamento da formação geral,  ou pela
oferta específica de cursos subsequentes. O itinerário formativo de Educação Técnica e
Profissional, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, cada uma
com  a  carga  horária  de  20%  da  carga  horária  mínima  indicada  para  a  respectiva
habilitação profissional no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, poderão prever saídas
intermediárias com as oportunidades ocupacionais devidamente descritas no Plano de
Curso,  que possibilitarão a obtenção de certificados de Qualificação Profissional  após
conclusão das etapas com o respectivo aproveitamento. Em consonância com as normas
nacionais e estaduais, o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná apresenta
os pressupostos e princípios que estão na base do Ensino Médio com o itinerário de
formação técnica e profissional, as diferentes formas de oferta e organização curricular e
as possibilidades de arranjos interinstitucionais. Ainda, afirma sua necessária articulação
com  o  mundo  do  trabalho  e  com  a  estrutura  econômica  em  nível  locar  e  regional
Diferentemente dos demais, esse itinerário caracteriza-se por agregar outras normas e
legislação, como a regulamentação dos estágios e as previsões do Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos. O Catálogo é determinante na constituição dos currículos dos cursos
pelas  instituições  e  redes  de  ensino,  visto  que  estabelece  carga  horária  mínima,  os
principais temas que devem conter na formação técnica e as alternativas de certificação
intermediária. Dessa forma, trata-se de um itinerário ainda mais flexível, permitindo às
instituições e redes de ensino adequarem suas ofertas de acordo com a realidade local e
institucional, planos de desenvolvimento estadual e regional, demandas e possibilidades
de acesso e permanência dos estudantes. Tendo em vista essa diversidade, o Referencial
Curricular se constitui em instrumento fundamental para nortear o trabalho das instituições
e  redes de  ensino  na  definição,  juntamente  com a comunidade escolar,  da  Proposta
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Pedagógica  Curricular,  Projeto  Político  Pedagógico  e  Regimento  Escolar.  Enquanto
documento orientador, o Referencial Curricular deve apontar, para o Sistema Estadual de
Ensino, os requisitos e procedimentos que serão as bases desse trabalho. O Referencial
Curricular deve, portanto, ressaltar o cuidado com a construção da Proposta Pedagógica
Curricular  e  planos  de  curso,  de  modo  a  assegurar  a  formação  integral  e  a  inter  e
transdiciplinaridade  necessárias  para  a  oferta  do  Ensino  Médio  com  esse  itinerário
formativo. A depender da forma de organização curricular, se integrada, concomitante ou
concomitante intercomplementar, é fundamental serem observados os requisitos para a
integração entre a formação geral e a formação técnica profissional. Essa condição deve
estar  presente  na  construção  de  proposta  curricular  única,  articulada  ou  unificada,
mediante  a  realização  de  parcerias  ou  não,  independentemente  de  o  itinerário  ser
realizado na mesma ou em outra instituição de ensino. Também, deve orientar quanto aos
requerimentos  necessários  para  a  incorporação  de  programas  de  aprendizagem
realizadas  pelos  estudantes  em  ambientes  de  simulação  ou  outros,  que  podem  ser
acrescentadas ao seu processo de formação, a exemplo de cursos, estágios, oficinas,
trabalho supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica,
participação  em  trabalhos  voluntários  e  demais  atividades  com  intencionalidade
pedagógicas orientadas pelos docentes. A incorporação desses programas precisa estar
explicitada na Proposta Pedagógica Curricular e no Regimento Escolar.  O Referencial
Curricular  deve nortear  o  Sistema Estadual  de Ensino quanto  ao desenvolvimento do
Ensino Médio com itinerário da formação técnica e profissional articulado às modalidades
de Educação  a  Distância  e  de  Educação de  Jovens  e  Adultos,  inclusive  a  oferta  no
período noturno. Nesses casos, requer-se que as orientações sejam conciliadas com as
normas nacionais e estaduais específicas dessas modalidades de ensino, que ressaltam
as necessidades de atendimento das condições de acesso, de tempo e materiais dos
estudantes que são característicos dessas modalidades. Nessa direção, deve sinalizar,
ainda, para a incorporação das especificidades do Ensino Médio com a formação técnica
e  profissional  no  campo  e  ao  atendimento  das  normas  para  a  Educação  Especial
inclusiva. Quanto a oferta no período noturno, é preciso que se aponte a necessidade de
organizar  o  trabalho  pedagógico,  os  procedimentos  metodológicos  e  a  avaliação  dos
estudantes trabalhadores, os mais comuns nesse turno, a partir  dos conhecimentos e
experiências acumulados ao longo de suas vidas. Quanto mais o Ensino Médio aliado à
formação técnica e profissional se aproximar dos estudantes por meio de um processo
educativo que se realize considerando essa contextualização, mais atrativo ele será e
mais ele contribuirá para a redução do abandono escolar, que é acentuado no período
noturno. Finalmente, o Referencial Curricular deve explicitar claramente seu caráter de
instrumento  orientador  das  instituições  e  redes  de  ensino  na  constituição  de  seus
currículos e oferta do Ensino Médio. Ou seja, a partir das previsões legais e normativas,
deve ressaltar a liberdade e a flexibilidade que as instituições e redes de ensino possuem
para a oferta do Ensino Médio com o itinerário de formação técnica e profissional. São
inúmeras as possibilidades de formação técnica profissional e de arranjos curriculares e
interinstitucionais  que  podem ser  realizados.  Portanto,  elas  não  podem ser  limitadas.
Pontuamos que o Referencial Curricular atende às especificações apontadas. Logo após,
realizou-se  a  leitura  do  item  V  –  ORIENTAÇÕES  E  RECOMENDAÇÕES  ÀS
INSTITUIÇÕES  E  REDES  DE  ENSINO  PARA  A  OPERACIONALIZAÇÃO  DAS
DIRETRIZES  CURRICULARES  COMPLEMENTARES  E  DO  REFERENCIAL
CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO DO PARANÁ. A Diligência sob o Protocolo n.º
17.493.389-8 destaca que: em relação às cargas horárias, as formas de oferta devem
obedecer aos seguintes parâmetros: a) o Ensino Médio diurno tem duração mínima de 3
(três) anos, com carga horária total mínima de 3.000 horas, tendo como referência uma
carga horária anual mínima de 1.000 (um mil) horas, distribuídas em, pelo menos, 200
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, sendo que a carga horária anual total deve ser
ampliada progressivamente para 1.400 (um mil e quatrocentas) horas, de acordo com as
redes e instituições de ensino; b) o Ensino Médio deve totalizar no mínimo 3.000 (três mil)
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horas: 1.800 (mil e oitocentas) horas de formação geral básica, e carga horária mínima de
1.200 (mil e duzentas) horas para o itinerário formativo; c) os componentes curriculares
eletivos; projeto de vida, este desde o primeiro ano; e a segunda língua estrangeira terão
suas cargas horárias computadas na carga horária total do itinerário formativo. d) para o
Ensino Médio diurno, podem ser realizadas atividades a distância em até 20% da carga
horária total do curso e para o Ensino Médio noturno, podem ser realizadas atividades a
distância em até 30% da carga horária total do curso, obedecendo as normas específicas
estaduais e nacionais; e) para o Ensino Médio noturno, respeitados o mínimo de 200
(duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas anuais, pode ser ampliada a duração do
curso para  mais  de 3  (três)  anos,  com menor  carga horária  diária  e  anual,  a  fim de
assegurar o total mínimo de 3.000 (três mil) horas até o final do curso; f) as instituições e
redes  de  ensino  deverão  distribuir  a  carga  horária  total  obrigatória  de  1.800  (mil  e
oitocentas) horas da formação geral de duas formas: 800 horas no primeiro ano, 700
horas no segundo ano e 300 horas no terceiro ano; ou 800 horas no primeiro ano, 600
horas no segundo ano e 400 horas no terceiro ano; g) a distribuição da carga horária da
formação geral no ensino noturno deve seguir a mesma proporção estabelecida acima,
com oferta  em três  ou mais  anos de  duração;  h)  a  distribuição  da carga horária  da
formação geral indicada acima, poderá ser alterada, exclusivamente, no Ensino Médio
com o itinerário da Formação Técnica e Profissional, para atender as necessidades de
progressão curricular dos cursos técnicos, contudo, mantendo a maior proporção para
formação geral nos dois primeiros anos do curso; i) a distribuição das cargas horárias das
modalidades, deverá seguir as normas nacionais e estaduais específicas. Pontuamos que
as especificidades que norteiam a organização da oferta da proposta do Novo Ensino
Médio nos foram informadas de forma especificada no envio dessa diligência, por meio do
texto acima citado. Dessa forma, as informações foram inseridas no Texto Introdutório, no
item: O novo ensino médio: aspectos históricos, legais e organizacionais, como segue: No
que se refere às formas de oferta do Novo Ensino Médio, é importante destacar que toda
essa proposta pedagógica e de flexibilização curricular só é viável em um contexto que
possibilite um maior tempo de formação. Por esse motivo, a Lei n.º 13.415/2017 afirma a
necessidade de ampliação de carga horária, estabelecendo que todos os Sistemas de
Ensino ofertem, a partir de março de 2022, 1.000 horas anuais, que serão gradativamente
ampliadas  para  1.400  horas  anuais.  No  Estado  do  Paraná,  a  organização  dessa
arquitetura curricular deverá seguir alguns parâmetros: A carga horária anual de 1.000
horas deverá ser distribuída em, ao menos, 200 dias letivos; A FGB deverá ser ofertada
com uma carga horária de, no máximo, 1.800 horas, e os IF terão 1.200, que podem ser
ampliadas, conforme organização das Redes e Instituições de Ensino. Essa carga horária
poderá ser distribuída de duas formas: Primeira Possibilidade FGB IF Total 1ª série 800
200 1000 2ª série 700 300 1000 3ª série 300 700 1000 Segunda Possibilidade FGB IF
Total 1ª série 800 200 1000 2ª série 600 400 1000 3ª série 400 600 1000. No que se
refere  à  oferta  do  IF  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica,  tendo  em  vista  as
especificidades de progressão curricular, a distribuição de carga horária da FGB poderá
ser  flexibilizada.  O  Projeto  de  Vida  deve  ser  entendido  como  componente  curricular
específico, de caráter obrigatório, devendo ser ofertado somando-se à horária da parte
flexível.  A  oferta  da  segunda  língua  estrangeira  é  de  caráter  opcional  e  deve  ser
computada somando-se à carga horária  da parte  flexível.  Tanto para o Ensino Médio
diurno  quanto  para  o  noturno,  há  a  possibilidade  de  realizar  atividades  a  distância,
contemplando respectivamente 20% e 30% da carga horária. Para a oferta do Ensino
Noturno, além da possibilidade de utilização de atividades a distância, e desde que se
respeite a carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos, como
preceitua a Lei n.º 9.394/96 Art. 31, poder-se-á realizar uma oferta que contemple mais de
três anos. A oferta das cargas horárias para as diversas modalidades de ensino deverá
seguir  as  normas  específicas,  tanto  no  âmbito  federal  quanto  no  estadual.  Assim,
considerando  os  dados  educacionais,  e  respeitando  a  legislação  vigente,  a
implementação do Novo Ensino Médio no Estado do Paraná perpassa a elaboração de
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um  Referencial  Curricular,  o  qual  objetiva  subsidiar  as  discussões  e  definições  dos
currículos  nas  instituições  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  (p.  11-12).  VI  –  ANEXO:
Recomendações à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte sobre o Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná: As recomendações apresentadas neste anexo,
como já foi apresentado, foram encaminhadas, com uma organização diversa à Seed/PR
no dia 19/04/2012, via e-mail (conforme Anexo 01), e posteriormente encaminhadas como
Anexo a essa diligência. Como vários elementos aqui constantes foram respondidos nas
pontuações já realizadas, vamos nos ater a responder as recomendações que não foram
abordadas. A. Texto Introdutório: A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca
que é necessário unificar a denominação do Referencial ao longo de todo o documento
em  consonância  com  a  Deliberação  do  CEE/Diretrizes  Complementares  (p.  14).
Pontuamos que, como conversado na reunião do dia 13/05/2021, será utilizada a seguinte
denominação: Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná. A Diligência sob o
Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: A primeira parte do documento não tem total
relação com a segunda parte – áreas do conhecimento e itinerários. Tem-se a impressão
que foram equipes distintas que elaboraram o documento sem coesão entre elas (p. 14).
Pontuamos que ambos os textos possuem interconexão, tendo em comum os mesmos
princípios  pedagógicos,  legislações  e  intencionalidades.  De  outro,  destaca-se  que  a
equipe de trabalhou na composição do Referencial  Curricular para o Ensino Médio do
Paraná, constante na ficha técnica no documento, teve inúmeros momentos de interface,
o que permite salientar a unicidade do texto curricular. A Diligência sob o Protocolo n.º
17.493.389-8  destaca  que:  O  texto  inicial  não  se  fundamenta  na  minuta  de  Diretriz
encaminhada  e  nas  demais  normas  específicas  deste  Conselho.  Isto  precisa  ser
assegurado (p. 14). Pontuamos que tal fundamentação foi realizada. A Diligência sob o
Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca que: No texto geral não se aborda a carga horária do
Ensino Médio, que foi ampliada, e as possibilidades de sua consecução no Sistema de
Ensino. Também não aponta qualquer indicação quanto à distribuição da carga horária
necessária  aos componentes  apresentados.  Não trata  da  estrutura,  da  arquitetura  do
Ensino Médio. Também não há menção no documento da aplicabilidade do Referencial
nas  modalidades  de  ensino  e  ensino  noturno.  Lembra-se  que  o  Ensino  Médio  em
implantação a partir de 2022 é obrigatória para todas as formas de oferta dessa etapa
educacional. Portanto, apontar como implementar o Referencial para as diversas formas
de oferta pelas instituições e redes de ensino. É necessário mencionar o que é obrigatório
e o que é flexível para as instituições e redes de ensino, atendendo à legislação em vigor.
Discorrer sobre a possibilidade de migração dos alunos entre os itinerários formativos e
como isso  deve  ser  operacionalizado  pelas  instituições  de  ensino  (p.  14).  Indicar  no
documento a possibilidade da oferta de componentes curriculares eletivos e como eles
complementam a formação do aluno na parte flexível do currículo. Pontuamos que os
elementos  relacionados  à  oferta,  em  conformidade  com  as  Diretrizes  Curriculares
Complementares, foram inseridos. A Diligência sob o Protocolo n.º 17.493.389-8 destaca
que: Completar o histórico, o qual não abordou, entre outros: a dualidade estrutural do
Ensino Médio; todo o processo de reorganização Curricular do Ensino Médio a partir da
LDB, contemplando as Diretrizes Curriculares Nacionais e Decretos Federais relativos ao
Ensino Médio e Educação Profissional;  o movimento de ocupação das escolas com a
participação  dos  estudantes  em  defesa  do  Ensino  Médio,  em  2017.  Redigir  o  texto
histórico de forma explicativa, apontando os elementos que definem e dão sustentação
aos  atos  legais  e  normativos  apresentados  (p.  14-15).  Pontuamos  que  essas
recomendações foram acatadas, e que devido a isso, o item que versa sobre o histórico e
os aspectos legais também contempla os relacionados a oferta. (...)  SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 17 Rever  e
aprofundar o diagnóstico, com os dados e informações encaminhados por este Conselho
anteriormente (em anexo). Considerar a condição de vir a ser um documento anexo ao
Referencial,  conforme  apontado  em  reunião.  Os  indicadores  estão  incompletos,  há
necessidade de unificação da série histórica e de abrir os dados dos gráficos para explicá-
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los. Os gráficos e as tabelas devem ser introduzidos e melhor inseridos no texto. Explicar
os conceitos dos indicadores, podendo ser ao longo do texto ou em nota de rodapé.
Introduzir dados agregados por região e Brasil, sempre que possível, permitindo melhor
interpretação e análise dos dados do Estado - Página 9, no parágrafo: “Cumpre destacar
que essa ascensão evidencia melhoria no processo de ensino e aprendizagem, tendo em
vista que um dos indicadores para a verificação da qualidade de ensino é a taxa de
aprovação. Outro indicador que corrobora essa afirmação é o de abandono escolar que,
na série histórica, apresenta decréscimo.” Explicar os motivos do abandono escolar, que
não remetem apenas ao processo de ensino e aprendizagem. - Página 10, gráfico 6: os
dados devem ser  melhor  explicados,  série  por  série,  está  muito  enxuto.  -  Página 11,
gráfico  8:  apresentar  os  percentuais,  ano  a  ano,  do  Paraná  e  do  Brasil.  (p.  15).
Pontuamos  que  as  recomendações  foram  acatadas,  entretanto,  no  que  tange  ao
aprofundamento do diagnóstico, com os dados solicitados em 2020 e apresentados ao
CEE no mês de dezembro do respectivo ano, a Seed/PR está elaborando um Dossiê que
configurará  como anexo ao Referencial  Curricular.  B.  Diversidade:  A Diligência  sob o
Protocolo  n.º  17.493.389-8  destaca  que:  Página  19,  no  item  1.3.1:  incluir  dados
quantitativos. A partir da p. 25, substituir estudantes “com necessidades especiais” por
“estudantes  deficientes”  ou  expressão  similar,  conforme  o  Estatuto  da  Pessoa  com
Deficiência.  Estudantes  com  necessidades  especiais  é  expressão  superada  (p.  15).
Pontuamos  que  as  recomendações  foram  acatadas  em  sua  integralidade.  C.
Pressupostos  Epistemológicos:  A Diligência  sob o  Protocolo  n.º  17.493.389-8  destaca
que:  Desenvolver  um  texto  de  acordo  com  o  título,  ou  seja,  apontar  quais  são  os
pressupostos  epistemológicos  que  o  Referencial  sistematiza,  em  consonância  com  a
segunda parte do documento. - Páginas 35 e 36: necessidade de um texto introdutório e
este quadro que localize, didaticamente o leitor em sua importância, contexto, conteúdo e
estrutura,  bem como a  necessidade de um título  para  este  quadro.  As competências
gerais e habilidades devem ser apresentadas à luz do art. 4º da Resolução CNE/CP nº
4/2018, de 17 de dezembro de 2018, que será também apresentada na indicação em
desenvolvimento neste Conselho, em correspondência com o Referencial. A redação do
Referencial deve ser compatível com a Resolução Nacional e a Diretriz Complementar
deste Conselho sobre este tema. - Página 37, segundo parágrafo, segunda linha cita:
“formação  local  com  significado  global”,  o  coerente  não  seria:  formação  com
compreensão local  significando a realidade local? Observar  afirmações positivistas  no
texto, como exemplo, “a prática docente deve” (página 37, segundo parágrafo, 4º linha)
(…). Após a leitura, houve discussão dos destaques. Os(as) Conselheiros(as) sugeriram
supressões e acréscimo de termos, bem como, ajustes semânticos. Com a anuência do
Conselho  Pleno,  o  texto  supracitado  foi  ajustado  conforme  necessidades  e  em
consonância  com  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC).  O  Presidente  da
Comissão, o Conselheiro Oscar Alves, destacou o intenso trabalho realizado e agradeceu
a  cada  membro  da  Comissão pelo  empenho.  Observou  que todos(as)  demonstraram
grande  determinação  e  dedicação,  e  principalmente  um  incrível  espírito  de  equipe.
Igualmente, agradeceu toda a assessoria Técnico-pedagógica e administrativa bem como
o pessoal de apoio tecnológico. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR observou que
a  Comissão  superou  as  expectativas  e  foram  ainda  mais  longe  que  o  previsto.
Parabenizou  a  todo(as)  e  destacou  que  é  um  orgulho  compartilhar  o  trabalho  com
profissionais  tão  capazes,  competentes  e  dedicados.  Ressaltou  o  profissionalismo,
disposição e dedicação dispensado pelo Presidente da Comissão e por todos os seus
membros, assim como todos os servidores do CEE/PR.  Nada mais havendo a tratar, o
Presidente do CEE/PR 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).
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