
E-PROTOCOLO DIGITAL N.º 17.584.058-3

DATA: 12/07/21

PARECER CEE/CP N.º 7/21  APROVADO EM 20/08/21

CONSELHO PLENO

INTERESSADO:  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE/
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL/COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Recurso solicitando a revogação do contido na letra “a” no Voto do
Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, de 18/03/21.

RELATOR: OSCAR ALVES

EMENTA:  Parecer  favorável  ao  Recurso,  que  solicita  a
revogação  do  contido  na  letra  “a”  no  Voto  do  Parecer
CEE/CEMEP n.º 99/2021, permitindo a oferta simultânea das
matrizes a todos os estudantes da modalidade. Determinação
à SEED que implante o Ensino Médio, na modalidade EJA, a
partir do início do ano letivo de 2022, cumprindo as legislações
nacionais e estaduais específicas vigentes.

I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), por
meio  da  Diretoria  de  Educação  /  Departamento  de  Educação  Profissional  /
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos encaminhou o Ofício n.° 29/21, de
29/04/21,  a  este  Conselho  Estadual  de  Educação  (CEE),  pelo  qual solicitou  a
revogação da letra “a” no Voto do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/21, de 18/03/21.

Do Recurso apresentado:

Tendo em vista, o contido no voto do relator Jacir José Venturi no Parecer
CEE/CEMEP Nº 99/21 às fls.13, onde diz:

a)  oportunizar  aos  estudantes  que  se  encontram  cursando  a  Matriz
Curricular proposta em 2020, que concluam os estudos na organização
que ingressaram;
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Ressalta-se,  que  para  atender  as  especificidades  dos  estudantes  da
modalidade referentes às diferentes faixas etárias,  perfis e situações de
vida, tem-se que resguardar os princípios da equidade, da diferença e da
proporcionalidade,  bem  como,  as  funções  reparadora,  equalizadora  e
permanente.  Com  base  nesses  princípios  e  funções,  apresentam-se
algumas considerações:

a)  A  implementação  da  matriz  aprovada  no  Parecer  CEE/CEMEP  nº
99/2021, com oferta simultânea, atende as expectativas e  não provoca
prejuízo na aprendizagem do estudante,  uma vez que:
      ° As matrizes muito se assemelham, e, sendo assim, se intensifica       a
possibilidade de oferta simultânea durante a transição, sem obstaculizar o
percurso dos estudantes;

 A simultaneidade de implementação das matrizes, otimiza o tempo
de escolarização desses estudantes;

 A  organização,  também  permite  um  patamar  igualitário  de
formação;  

 Viabiliza  o  prosseguimento  e  alternância  de matrículas  entre  os
Semestres; 

 Atende  os  estudantes  que  se  encontram  em  diferentes
organizações; 

 Os direitos dos estudantes, referente as disciplinas concluídas ou
com aproveitamento em anos anteriores, serão respeitados. 

 b) Da mesma forma que se apresentam vantagens na simultaneidade     
evidenciamos  os  aspectos  negativos  de  permanência  na
organização:

 acarretará  um  custo  adicional  financeiro  com  a  contratação  de
professores, sendo que as ofertas das propostas são semelhantes;

 Ocasionará  dificuldades  no  gerenciamento  das  matrizes  e  nos
registros.

Ainda, evidencia-se o amparo legal durante a transição das matrizes, na
utilização  de  instrumentos  pedagógicos  amparados  pela  Deliberação  nº
09/2001, sendo estes:

a) Aproveitamento de Estudos (AES) - serão consideradas as conclusões
totais ou parciais de estudos realizados anteriormente à implementação da
matriz  Parecer  CEE/CEMEP  nº  99/2021,  bem  como,  cerificações  de
proficiência adquiridas no Exame de Certificação de Educação de Jovens e
Adultos (EJA); pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens  e  Adultos  (ENCCEJA);  pelos  resultados  obtidos  nas  provas  do
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  até  a  edição  de  2016,  se
respeitando as especificidades de cada exame e as legislações vigentes.

b)  Progressão Parcial - A matrícula com progressão parcial será utilizada
para aquele estudante, que não obtendo aprovação final em uma disciplina,
poderá cursá-la concomitantemente ao semestre seguinte, em contraturno.
Será direito do estudante que necessitar desse instrumento pedagógico, no
máximo duas progressões durante a etapa do Ensino Médio.

c) Plano Especial de Estudos (PEE) – Este instrumento dará suporte aos
estudantes que cursaram as disciplinas de Língua Portuguesa e
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Matemática, onde, a carga horária estava dividida em 50% (cinquenta por
cento) em dois Semestres distintos. Portanto, esses estudantes, farão os
50%  (cinquenta  por  cento)  finais  da  carga  horária  dos  referidos
componentes  curriculares,  com  um  plano  de  estudos  composto  de
atividades  pedagógicas,  elaboradas  e  acompanhadas  pelos  professores
específicos  das  disciplinas  e  com  orientação  da  equipe  pedagógica,
objetivando  subsidiar  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Para  a
validação,  será disponibilizado ao estudante,  instrumentos diversificados
para sua avaliação, devendo o mesmo, alcançar a média 6,0 (seis vírgula
zero). Os resultados devem ser devidamente registrados no sistema SERE
e integrar a pasta individual do estudante.

Perante  o  exposto,  solicitamos  a  revogação  do  contido  na  letra  “a”  do
Parecer  CEE/CEMEP  nº  99/2021,  permitindo  a  oferta  simultânea  das
matrizes  a  todos  os  estudantes  da  modalidade.  Entende-se,  que  essa
organização  é  a  que  melhor  atende  as  perspectivas  dos  estudantes,  e
assegura a sua permanência no espaço educativo.

O  processo  foi  encaminhado  à  Assessoria  Jurídica  deste
Conselho  para  “análise  e  manifestação  da  tempestividade  da  interposição  de
recurso”,  em  10/05/21,  e  retornou  ao  Conselho  Pleno  em  11/05/21,  com  o
Despacho n.º 02/2021 – AJ/CEE/PR, a saber:

Senhor Presidente
Neste protocolado de 29/04/2021, pelo Ofício n.º 029/2021, a Diretoria de
Educação  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte
(DEDUC/SEED)  interpõe  recurso  em face  do  Parecer  CEE/CEMEP n.º
99/21 e solicita a revogação do contido na letra ‘a’ do Voto do Relator, fls.
02 a 05.
Pelo  Despacho  de  10/05/2021,  fl.  07,  acostado  no  Protocolado,  a
Presidência  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná  (CEE/PR)
solicita manifestação desta Assessoria Jurídica quanto à tempestividade da
apresentação do Instrumento.

Conforme consta no art. 26 da Deliberação n.º 01/18 – CEE/PR, é cabível a
apresentação de recurso em face de “decisões do Conselho Pleno e das
Câmaras […], dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do
ato do Conselho”.
O  Parecer  CEE/CEMEP n.º  99/21,  sobre  o  qual  o  recorrente  pretende
supressão  de  texto,  foi  aprovado  em 18/03/2021 e  publicado  no  Diário
Oficial do Estado do Paraná em 31/03/2021.
Para  análise  da tempestividade  desta  interposição,  tem-se  que o  prazo
inicial é o dia 01/04/2021 e o último, o dia 30/04/2021.
Destarte,  considerando  que  o  recurso  foi  interposto  em  29/04/2021,  a
pretensão recursal apresentada pelo DEDUC/SEED é tempestiva.

É o despacho.
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Quanto  ao  Parecer  CEE/CEMEP n.º  99/2021,  aprovado  em
18/03/2021,  em decorrência do relato do pedido de vista pelo conselheiro  Jacir
Venturi, é importante evidenciar algumas questões relativas ao presente recurso.

Este  Parecer  foi  elaborado  em  razão  do  protocolado  n.º
16.931.911-1,  de  25/09/2020,  cuja  interessada  foi  a  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte, Departamento de Educação Profissional, Coordenação de
Jovens e Adultos, que apresentou nova Proposta de Matriz Curricular do Ensino
Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a ser implementada no
início do ano letivo de 2021, na rede pública do Estado.
 

Na  justificativa  para  a  alteração  da  proposta  semestral
aprovada por este Conselho pelo Parecer CEE/BICAMERAL n.º 231/2019 a SEED
informou: 

[…]  no  ano  corrente   (2020),  e  com  a  implementação  em  curso,  foi
observado que a adequação para o Ensino Fundamental – Fase II obteve
êxito em sua aplicabilidade, aumentando o número de concluintes na etapa.
No  entanto,  análise  ainda  em curso,  entendeu-se  que  a  adequação  da
matriz  para  o  Ensino  Médio  não  está  proporcionando  ao  estudante  o
cumprimento mínimo da carga horária estabelecida para a etapa, causando
o afastamento da escola.
Neste sentido, observamos que uma nova Matriz Curricular para o Ensino
Médio, com a revisão da carga horária dos componentes curriculares e sua
redistribuição nos semestres é necessária.
Diante do exposto, para o ano letivo de 2021, solicitamos a este egrégio
Conselho de Educação, a análise da presente proposta curricular.

A proposta para o ano 2021: 

 [...] a oferta será concomitante à nova organização dos semestres 1, 2 e 3,
e atenderá os alunos que estavam cursando os semestres 1 e 3 do Ensino
Médio, que aprovados, farão os semestres 2 e 4, respectivamente.

Em 12/11/2020 esse processo da nova proposta foi convertido
em  Diligência  à  SEED  para  providências  e  retornou  a  este  Conselho  em
24/11/2020.

 Ao responder as questões da Diligência, a SEED manifestou
que  para  o  ano  letivo  de  2021  a  oferta  será  concomitante  e  a  aplicabilidade
simultânea e que a Educação de Jovens e Adultos tem as funções reparadora,
equalizadora e qualificadora.

Quando  questionada  se  os  professores,  diretores  e  alunos
foram ouvidos sobre as propostas de alterações das Matrizes do Ensino Médio, a
SEED esclareceu que:

Foram convidados a participar  do processo de discussão sobre a Matriz
Curricular para o Ensino Médio, via web, servidores das Escolas de EJA e
CEEBJA,  bem como,  os  técnicos  dos  Núcleos  Regionais  de  Educação.
Estabeleceu-se  como  prioridade  promover  uma  construção  participativa,
coletiva e democrática, possibilitando discussão e reflexão sob diferentes
olhares e com a participação dos que estão no dia a dia da escola. Dessa 
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forma, considerou-se assegurada a legitimidade do processo de construção.
A  Matriz  Curricular  apresentada,  tem  como  objetivo  contribuir  com  a
inclusão  escolar,  o  respeito  à  equidade  e  propiciar  condições  de
permanência  e  sucesso  na  escola.  Sendo  assim,  o  resultado  dessa
socialização e construção coletiva,  permitiu a construção da nova matriz
curricular. Abaixo, estão apresentados os links utilizados para as reuniões
online, bem como, print do e-mail  enviado a todas as escolas de EJA e
CEEBJA, respectivamente. As devolutivas dos e-mails e dos arquivos, estão
anexadas ao presente protocolado.

O relator deste processo informa no seu Parecer “que consta
na fl. 39 do protocolado, links de reuniões online as quais ocorreram em 18/08/20,
20/08/20,  16/09/20 e 17/09/20,  bem como foram encaminhados 58 (cinquenta e
oito) anexos de instituições de ensino” referentes aos 23 NREs participantes.

O  relator do  Parecer  CEE/CEMEP  n.º  99/2021  verificou  a
proposta e pautou-se nos seguintes fundamentos:

1 – 1.200 (um mil e duzentas) horas mínimas obrigatórias em vez de serem
ofertadas em 4 semestres de 300h (como se praticou em todo o ano de
2020 e no 1o. Semestre de 2021), passarão a ser ofertadas em 3 semestres
de 400h (com início no 2o. semestre de 2021).

2 – Essa alteração de matriz beneficia os discentes, pois diminui o percurso
de tempo para a sua terminalidade, ou seja,  em vez de dois anos para
conclusão do Ensino Médio, reduz para um ano e meio.

3  –  A EJA/EM atende  pessoas  com  18  anos  ou  mais,  que  buscam a
certificação  para  melhores  chances  de  empregabilidade,  promoção  no
emprego ou para o acesso ao Ensino Superior.

4 – A oferta de três ou quatro disciplinas por semestre, com início, meio e
fim,  favorece o ensino/aprendizagem e uma maior  interação do docente
com os estudantes. “

O relator do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, ao apresentar
o relato deste Parecer, observou que na proposta da Matriz Curricular em quatro
semestres  foi  em  razão  da  pretensão  de  articular  a  EJA  com  a  educação
profissional.  Entretanto,  a  pandemia  alterou o  quadro  e  a  SEED foi  obrigada  a
suspender essa articulação, ficando somente o Ensino Médio em quatro semestres,
o  que  desestimulou  os  estudantes,  quando  as  normas  específicas  para  EJA
indicavam em três semestres. 

O relator do Parecer mencionado, ainda, argumenta que: 

Por certo, a educação de jovens e adultos enfrenta ainda muitos desafios a
serem superados, tais como em contextos de aprendizagem, formação de
professores e políticas públicas de melhorias à qualidade e equidade de
educação.

[...]  a  Deliberação  CEE/PR  nº. 05/2010,  de  13/12/10,  que  estabelece
Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental e
Médio do Sistema de Ensino do Paraná, expõe:

5



E-PROTOCOLO DIGITAL N.º 17.584.058-3

Art.  12. Os cursos de Educação de Jovens e Adultos autorizados e que
culminam com a expedição de certificados deverão ter a duração mínima de
dois  (02)  anos  e  um (01)  ano  e  meio,  respectivamente  para  o  Ensino
Fundamental  e  para  o  Ensino  Médio,  independentemente  da  forma  de
organização curricular.

É  importante  retomar  o  Voto  do  Parecer  CEE/CEMEP  n.º
99/2021, conforme segue:

III – VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  da  nova  Proposta  de
Matriza Curricular do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos, solicitada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por
meio do Departamento de Educação Profissional/Coordenação de Jovens e
Adultos, para implantação no ano de 2021.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deverá:

a)  oportunizar  aos  estudantes  que  se  encontram  cursando  a  Matriz
Curricular proposta em 2020, que concluam os estudos na organização que
ingressaram;

b) proporcionar adaptação aos estudantes que reprovaram ou já cursaram
algumas disciplinas;

c) recomendar o alinhamento das propostas pedagógicas curriculares das
instituições  de ensino,  da rede  estadual,  à  legislação  nacional,  estadual
específica para a EJA, especialmente, à BNCC-EM;

d) qualquer pretensa alteração da oferta da EJA definida no Parecer 231/19
deverá ser objeto de manifestação prévia deste CEE/PR;

e)  enviar  a  este  Conselho,  60  (sessenta)  dias  após  o  término  de  cada
semestre,  um  relatório  que  especifique  o  número  de  estudantes
matriculados que estão em transição e o número total de matriculados no
início  e  no  término  do  respectivo  semestre,  bem  como  o  número  de
aprovados e de reprovados, e ainda os fatos relevantes que indiquem o
melhor aproveitamento do ensino-aprendizagem dos estudantes.”

II-MÉRITO

Trata-se de recurso para revogação da letra  “a”  no Voto  do
Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, de 18/03/2021.

Em 10 de maio de 2021, na 10a. Sessão do Conselho Pleno, o
protocolado  foi  distribuído,  por  sorteio,  à  conselheira  Tais  Maria  Mendes,  que
apresentou o seu Parecer na Sessão do dia 14/06/2021. Foi  solicitado Vista do
processo pela Conselheira Sandra Teresinha da Silva.
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O  processo  foi  convertido  em  Diligência  à  Seed/PR,  em
16/06/21, retornando a este Conselho em 02/07/21, com as seguintes informações:

“Em resposta aos questionamentos da Diligência encaminhada pela relatora
Sandra  Teresinha  da  Silva,  solicitando  esclarecimentos  quanto  ao
protocolado 17.584.058-3, que interpõe recurso e solicita a revogação do
contido  na  letra  ‘a’ do  Voto  do  Relator,  esta  Coordenação de Jovens e
Adultos, vêm a esclarecer:

1)  Quantos  alunos  da  EJA  que  estavam  matriculados  em  2019  e
passaram para a organização semestral em 2020, conforme aprovação
do Parecer CEE/BICAMERAL Nº 231/19, de 07/11/19, e completarão sua
escolarização pela matriz aprovada pelo Parecer CEE/CEMEP Nº 99/21,
que se pretende implantar simultaneamente?

A Tabela 1 para fins de ilustração, exibe o número de matrículas no ano de
2019, com a proposta por disciplinas que esteve vigente até dezembro de
2019,  e,  o  número  de  matrículas  com  a  proposta  implementada  pelo
Parecer CEE/BICAMERAL Nº 231/19 que iniciou em 2020.

Tabela 1 - Dados do Ensino Médio

Período Letivo
Quantidade de Alunos Aprovados no
Ensino Médio
20/1 =  22.782
20/2 = 27.373

TOTAL DE ALUNOS ÚNICO POR PERÍODO =50.155
TOTAL DE ALUNOS ÚNICOS NO ANO =33.620
REMATRICULADOS 2021 =31.198
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2)  Excetuando  os  alunos  acima,  informar,  separadamente,  quantos
outros (alunos novos) foram matriculados no primeiro semestre do
ano  de  2020,  quantos  no  2º  semestre  de  2020  e  quantos  no  1º
semestre de 2021 que passarão para a nova organização no segundo 
semestre, de acordo com a solicitação deste protocolado?

A tabela 2, contém os números de matrículas nos dois períodos de 2020
nas escolas de Educação de Jovens e Adultos do Paraná.
Quanto  ao  período  *2021-1,  salienta-se  que  a  informação solicitada  no
questionamento,  não  será  possível  nesse  momento,  pois  com  a
implementação de forma gradativa, somente o Semestre 1 desta matriz
será ofertado no semestre 2021-2, como também, o período de matrículas
para esse semestre letivo está em andamento, conforme 
ORIENTAÇÃO  CONJUNTA  Nº  001/2021  SEED/DEDUC/DPE/CEJA,
SEED/DPGE/DPR/CPE e SEED/DPGE/DGDE/CRE.

3)  Todas  as  instituições  de  ensino  já  realizaram  as  adequações
necessárias no Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar para
a  implantação  da  Proposta  Pedagógica  Curricular  aprovada  pelo
Parecer CEE/BICAMERAL n.º 231/2019?

Todas as  Instituições  de  Ensino que  ofertam a  Educação de  Jovens  e
Adultos na Rede Estadual do Paraná, foram informadas e orientadas para
atualizar  o  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  e  o  Regimento  Escolar,
seguindo o contido nos seguintes documentos:

DELIBERAÇÃO CP/CEE/PR Nº 02/2018 que dispõe sobre as normas para
a Organização Escolar, o Projeto Político-Pedagógico, o Regimento Escolar
e o Período Letivo das instituições de educação básica que integram o
Sistema Estadual de Ensino do Paraná; 
ORIENTAÇÃO  DEDUC/SEED  Nº  17/2019 que  orienta  sobre  a
Reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) para as etapas da
Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental, nas  instituições  de  ensino
estaduais,  a  partir  das  DELIBERAÇÕES  CP/CEE/PR  Nº  02/2018  e  Nº
03/2018.  do  PARECER  CP/CEE/PR  Nº  01/2019  e  da  INSTRUÇÃO
DEDUC/DPGESEED Nº 04/2019;
ORIENTAÇÃO  DEDUC/SEED  Nº  005/2020 que  orienta  as  instituições
sobre a estrutura da Proposta Pedagógica Curricular – PPC, do Plano de
Trabalho Docente - PTD e do Plano de Aula;
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA DEDUC/DPGE/SEED Nº 04/2019
que dispõe sobre o Projeto Político-Pedagógico,  a Proposta Pedagógica
Curricular,  o Regimento Escolar, o período letivo para as instituições de
educação básica que integram o Sistema Estadual de Ensino do Paraná;
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA DEDUC/DPGE/SEED Nº 06/2020
de 29 de setembro de 2020, que contém o prazo de aprovação do Projeto
Político Pedagógico (PPP), Conselho Escolar e Regimento Escolar.

Nesse  sentido,  ressaltamos  que  as  atualizações  e/ou  reformulações
referentes ao PPP e ao Regimento Escolar, estão em consonância com as
orientações do Conselho Estadual de Educação do Paraná, por meio do 
Parecer CP/CEE/PR Nº 12/20 e da Deliberação CP/CEE/PR Nº 04/2020
que  prorrogou  o  prazo  para  aprovação  do  Projeto  Político-Pedagógico
(PPP),  Conselho  Escolar  e  Regimento Escolar,  alterando  o  Art.  35  da
Deliberação CEE/PR Nº 02/2018 e artigos 24 e 25 da Deliberação CEE/PR
Nº  03/2018,  passando  a  vigorar  os  seguintes  prazos  limites:  até
31/12/2021, para aprovar o Projeto Político Pedagógico e até 30/06/2022,
para realizar as adequações do Regimento Escolar.

4) as alterações realizadas contemplam os instrumentos pedagógicos
previstos na Deliberação n.º 09/2001-CEE/PR e informados pela SEED/
PR para a forma de implantação objeto deste protocolado?

Conforme citado anteriormente, tanto o PPP como o Regimento Escolar
estão  sendo  atualizados  e  os  procedimentos  pedagógicos  previstos  na
Deliberação CEE/PR. Nº 09/2001, contemplados.

5) caso não tenham realizado essas adequações, informar o número
de  instituições  de  ensino  que  ainda  estão  pendentes  com  essas
providências e quais os encaminhamentos da SEED para solucionar
essa deficiência.

As instituições de ensino, como citado anteriormente, tem o prazo limite
para o envio e aprovação do Projeto Político Pedagógico até 31/12/2021, e,
até 30/06/2022 para as adequações e envio do Regimento Escolar. Sendo
assim,  no  momento  não  temos  um número  preciso  para  responder  ao
solicitado.

6)  quais  providências  foram  ou  estão  sendo  tomadas  para  a
implantação  da  proposta  /  matriz  curricular  aprovada  pelo  Parecer
CEE/CEMEP n.º  99/21 em relação ao Projeto  Político Pedagógico e
Regimento  Escolar  das  instituições  de  ensino  para  a  forma  de
implantação solicitada neste protocolado?

Além, de reuniões via meet com os técnicos dos Núcleos Regionais e com
as equipes gestoras do CEEBJA e Escolas de EJA, foram enviadas duas
informações visando orientar  as  Instituições  de  Ensino  como os  abaixo
relacionados:

1  –  INFORMAÇÃO  DEDUC/DEP/CEJA  N.º  15/2021 que  contém  o
Cronograma de Aproveitamento de Estudos para o Ensino Médio;

2  –  INFORMAÇÃO  DEDUC/DEP/CEJA  Nº  16/2021 que  contém
informações sobre a implementação de forma gradativa (grifo nosso) da
Matriz Curricular do Ensino Médio.
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3 –  INFORMAÇÃO DEDUC/DEP/CEJA Nº 17/2021 que contém subsídios
para o PPP.

Os  documentos  citados  nessa  diligência,  se  encontram  anexados  ao
protocolado, e, essa Coordenação de Jovens e Adultos fica disponível a
outros esclarecimentos que se façam necessários.

Ressalta-se que foram anexados ao protocolado:

1 – Deliberação CEE/PR n.º 02/18; 

2 – Orientação n.º 17/19 – Deduc/Seed, de 24/07/19, que trata
da reestruturação do Projeto Político Pedagógico; 

3  –  Instrução  Normativa  Conjunta  n.º  04/19  –
Deduc/DPGE/Seed, de 26/06/19, que dispõe sobre o Projeto Político Pedagógico, a
Proposta Pedagógica Curricular e o Regimento Escolar; 

4  –  Orientação n.º  005/20 –  Deduc/Seed,  de  17/04/20,  que
orienta as instituições da Rede Pública Estadual de Educação sobre a estrutura da
Proposta Pedagógica Curricular (PPC), do Plano de Trabalho Docente (PTD) e do
Plano de Aula; 

5  –  Instrução  Normativa  Conjunta  n.º  06/2020  –
Seed/Deduc/DPGE,  de  10/06/20, que  trata  da  adequação  das  matrículas  na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

6 – Posteriormente, foi solicitado o envio das Informações n.º
15 e n.º 16 – DEDUC/DEP/CEJA, as quais foram anexadas aos autos.

Este relator do pedido de vista considera que, para maior clare-
za deste Parecer, vale expor a Legislação Educacional a ser observada na organi-
zação da oferta de EJA a partir do início do ano letivo de 2022:

1o.  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  n.º
9394/96 estabelece:

Artigo 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com caracte-
rísticas e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades,
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e per-
manência na escola.

[...]
Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, perío-
dos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos
não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
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Parágrafo 1o. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se
tratar de transferência entre estabelecimentos situados no País e no exteri-
or, tendo como base as normas curriculares gerais.
[...]

Artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organi-
zada de acordo com as seguintes regras comuns:

II – a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino
fundamental, pode ser feita:
 
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série
ou fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita
pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candi-
dato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regula-
mentação do respectivo sistema de ensino;

III – nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o re-
gimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que pre-
servada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sis-
tema de ensino;

IV – poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distin-
tas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de
línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares; 

V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com preva-
lência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados  ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais;
 b) possibilidades de aceleração de estudos para alunos com atraso esco-
lar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do
aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem discipli -
nados pelas instituições de ensino em seus regimentos.
[...]
Parágrafo 2o. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação
de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando, conforme o inciso VI do art. 4o.
[...]
Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional
Comum Curricular e por Itinerários formativo, que deverão ser organizados
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevân-
cia para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:

2o  A Resolução CNE/CEB n.º 3/2018,  que atualiza as Diretri-
zes  Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, dispõe: 
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Artigo 1o.

Parágrafo 1o. Estas Diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades
de ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes pró-
prias.
[...]
Artigo 5o. O ensino médio em todas as suas modalidades de ensino e as
suas formas de organização e oferta, além dos princípios gerais estabeleci-
dos para a educação nacional no artigo 206 da Constituição Federal e no
artigo 3o. Da LDB, será orientado pelos seguintes princípios específicos:
[...]
Artigo 11. A formação geral básica é composta por competências e habilida-
des previstas na Base Nacional  Comum Curricular  (BNCC) e articuladas
como um todo indissociável, enriquecidas pelo contexto histórico, econômi-
co, social, ambiental, cultural local, do mundo do trabalho e da prática soci-
al, e deverá ser organizada por áreas de conhecimento:
[...]

Artigo 17. 

Parágrafo 4o. Na modalidade de educação de jovens e adultos dever ser es-
pecificada uma organização curricular e metodologia diferenciada para os
jovens e adultos, considerando as particularidades geracionais, preferenci-
almente integrada com a formação técnica e profissional, podendo ampliar
seus tempos de organização escolar, com menor carga horária e anual, ga-
rantida a carga horária mínima da parte comum de 1.200 (um mil e duzen-
tas) horas e observadas as diretrizes específicas.

Parágrafo 5o. Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível
oferecer até 80% (oitenta por cento) de sua carga horária a distância, tanto
na formação geral  básica  quanto  nos  itinerários  formativos  do currículo,
desde que haja suporte tecnológico – digital ou não – e pedagógico apropri-
ado.

3o A Resolução CNE/CP n.º 4/2018, que institui a Base Nacio-
nal Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), expõe:

Artigo 1o.

Parágrafo 1o. Como documento normativo, a BNCC-EM define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito dos ado-
lescentes, jovens e adultos no Ensino Médio, e orientam sua implementa-
ção pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem
como pelas instituições ou redes escolares.

                                       [...]

 Artigo 12. 

Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC-EM deve estar con-
cluída até início do ano letivo de 2020, para a completa implantação no ano

  de 2022.

 4º A Resolução CNE/CEB n.º 1/2021, que institui as Diretrizes
Operacionais para a EJA e seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização
(PNA) e à BNCC e EJA a Distância, estabelece: 
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Artigo 3o. A EJA é organizada em regime semestral ou modular, em seg-
mentos e etapas, com possibilidade de flexibilização do tempo para cumpri-
mento da carga horária exigida, sendo que para cada segmento, há uma
correspondência nas etapas da Educação Básica e carga horária específi-
ca: 
[…]
III – para o Ensino Médio, que tem como objetivo uma formação geral bási-
ca profissional  mais  consolidada,  seja  com a oferta  integrada com uma
qualificação profissional ou mesmo com um curso técnico de nível médio,
carga horária total mínima será de 1.200 (mil e duzentas) horas.
[…]

Artigo 8o. 
 […]
Parágrafo 3o. O projeto de Vida do estudante determinará os percursos e
itinerários formativos adequados às condições de aprendizagem, às com-
petências básicas já adquiridas, às possibilidades de integração com pro-
posta profissional e às condições estruturais de vida, locomoção, materiais
e acesso ao currículo.

  […]
Artigo 12. O 3o. Segmento da EJA, correspondente ao Ensino Médio, pode-
rá ser ofertado na forma presencial e/ou a distância, e seus currículos se-
rão compostos por formação geral básica e itinerários formativos, indissoci-
avelmente. Os sistemas de ensino poderão organizar os cinco itinerários
formativos integrados, sendo que até 960 (novecentas e sessenta) horas
serão destinadas à BNCC e 240 (duzentas e quarenta) horas para o itinerá-
rio formativo escolhido.

 
Parágrafo 1o. A formação geral básica deve ter carga horária total máxima
de 1200 (mil e duzentas) horas.

 […]
Parágrafo 3o. Os itinerários formativos devem ser organizados por meio da
oferta  de  diferentes  arranjos  curriculares,  conforme a relevância  para  o
contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, considerando as
áreas de conhecimento ( linguagens e suas tecnologias; matemática e suas
tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e
sociais aplicadas) e a formação técnica e profissional, sendo sua carga ho-
rária mínima de 240 (duzentos e quarenta) horas para o itinerário formativo
escolhido.

   […]
Artigo 13. Os currículos dos cursos de EJA, independente de segmento e
forma de oferta deverão garantir,  na sua parte relativa à formação geral
básica, os direitos e objetivos de aprendizagem, expressos em competên-
cias e habilidades nos termos da Política Nacional de Alfabetização (PNA)
e da BNCC, tendo como ênfase o desenvolvimento dos componentes es-
senciais para o ensino da leitura e da escrita, assim como das competên-
cias gerais e as competências/habilidades relacionadas à Língua Portugue-
sa, Matemática e Inclusão Digital.

[…]
Artigo 21. Os sistemas de ensino poderão organizar EJA Multietapas nos
casos em que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido
pelo sistema de ensino e/ou quando a estrutura física ou a especificidade
de atendimento não comporta a composição de turmas por etapa.
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Artigo 22. Os sistemas de ensino poderão organizar a EJA Multietapas para
ampliação do atendimento da EJA presencial, em situações de baixa de-
manda que impossibilite a implementação de um turno para a modalidade;
dificuldade de locomoção dos estudantes, como os sujeitos do campo; po-
pulação de rua; comunidades específicas; refugiados e migrantes egressos
de programas de alfabetização em locais de difícil acesso, periferias, entre
outros.

A SEED poderá ofertar a EJA, na sua rede estadual, no segun-
do semestre do ano letivo de 2021, conforme o Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021,
atendendo a solicitação do recurso que é a revogação do contido na letra “a” do
Voto do referido Parecer, permitindo a oferta simultânea das matrizes a todos os es-
tudantes da modalidade.

Entretanto, para o início do ano letivo de 2022, a SEED e todas
as instituições e redes de ensino do Sistema Estadual de Ensino deverão adequar
as suas ofertas do Ensino Médio e suas modalidades, com a organização prevista
nas legislações nacional e estadual específicas, como ficou evidente neste Parecer.

  VOTO DO RELATOR 

Face ao exposto, somos favoráveis ao acolhimento do recurso
interposto pela SEED, revogando o contido na letra “a” do Parecer CEE/CEMEP n.º
99/2021, de 18/03/2021, para a oferta da modalidade de Educação de Jovens e
Adultos com a nova Matriz aprovada nesse Parecer.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deverá: 

a) implementar no segundo semestre do ano letivo de 2021, a
Matriz Curricular contida no Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, concomitante à Ma-
triz Curricular aprovada pelo Parecer CEE/BICAMERAL n.º 231/2019;

b) oportunizar a partir do início do ano letivo de 2022, preferen-
cialmente, aos estudantes já matriculados em matrizes anteriores, a continuidade
de estudos na Matriz Curricular aprovada pelo Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021; 

         c) permitir, ainda no decorrer do ano do 2022, mesmo com a si-
multaneidade, a matrícula aos estudantes que precisarem cursar o semestre 4 do
Parecer CEE/BICAMERAL 231/2019;

d) implementar e adequar a oferta da Educação de Jovens e
Adultos, para o início do ano letivo de 2022, a organização prevista nas legislações
nacional e estadual específicas para o Ensino Médio;
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e) orientar as instituições e redes ensino, do Sistema Estadual
de Ensino, a procederem as adequações em suas Propostas Pedagógicas Curricu-
lares, dessa modalidade educacional, e iniciarem a sua implementação, gradativa,
no início do ano letivo de 2022, em consonância com a legislação específica vigen-
te.

Encaminhe-se  este  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte para ciência e providências.

É o Parecer.

Oscar Alves
     Relator

DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O  Conselho  Pleno  aprovou  o  Parecer  por  treze votos  favoráveis,  dois  votos
contrários com Declaração de Voto, das Conselheiras: Sandra Teresinha da Silva e
Taís  Maria  Mendes  e  três  votos  contrários  sem  Declaração  de  Voto,  dos
Conselheiros:  Carlos Eduardo Sanches,  Jacir  Bombonato  Machado e Maria  das
Graça Figueiredo Saad.

Sala Padre José de Anchieta, 20 de agosto de 2021.

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR
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 DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRÁRIO 

 

 

E-Protocolo Digital n.º 17.584.058-3 

 

Interessado: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte / Diretoria de Educação / 

Departamento de Educação Profissional / Coordenação de Educação de Jovens e 

Adultos  

 

Município: Curitiba  

 

Assunto: Recurso solicitando a revogação do contido na letra “a” no Voto do Parecer 

CEE/CEMEP n.º 99/2021, de 18/03/21. 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Rede Estadual de Ensino 

do Paraná segue em uma sucessão de violações ao direito básico dos estudantes que 

recorrem a essa modalidade educacional para iniciar ou concluir a formação 

educacional a que têm direito. 

 A partir de 2020, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná 

implantou uma proposta curricular que restringiu a flexibilidade das ofertas do Ensino 

Fundamental e Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos pelas instituições 

de ensino de sua rede. Esses cursos migraram de uma proposta curricular com 

matrícula por disciplina, que permitia ao aluno estudar em grupo ou individual, conforme 

sua necessidade, para outra com organização por semestres.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina, em seu Art. 

12, que a elaboração e execução da proposta pedagógica é atribuição das instituições 

de ensino e, segundo o Art. 13, que cabe aos docentes participar da sua elaboração. 

As formas de organização da oferta educacional são definidas nas propostas 

pedagógicas, de acordo a especificidade dos cursos, requisitos dos estudantes, das 

particularidades da comunidade educacional, condições das instituições de ensino e os 
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conteúdos, metodologias e objetivos educacionais a serem atingidos. É a partir desse 

conjunto de variáveis que as instituições de ensino decidem pela melhor forma de 

organização pedagógica e regime de matrícula.  

 Assim, há inúmeras possibilidades a serem utilizadas. As propostas pedagógicas 

podem organizar-se em tempo escolares variados e no formato de séries anuais, 

períodos semestrais, ciclos, módulos, sistema de créditos, por disciplina, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

processo de ensino e aprendizagem assim o recomendar. 

 Portanto, não há qualquer irregularidade nos regimes de matrícula por disciplina 

e semestral da EJA, em si. No caso em discussão o problema reside no fato de que a 

adoção da forma semestral trouxe sérios problemas ao acesso e à permanência da 

população jovem e adulta na escola que, formal ou informalmente, atua em diferentes 

tipos, turnos e horários de trabalho. Este é o público preferencial da EJA. Esta é a 

modalidade educacional instituída para o atendimento das especificidades e 

características dessa população que ficou, por variados motivos, à margem do processo 

educacional na idade adequada. Consequentemente, esta modalidade deve assegurar 

uma forma de oferta que permita que essa população acesse e se mantenha na escola.  

 Cabe às instituições de ensino identificar as necessidades das demandas da sua 

comunidade e estabelecer a oferta educacional que garanta o acesso e a permanência 

dos estudantes nos cursos que oferta. Contrariamente, a SEED tem adotado uma 

política de unificação de organizações curriculares para as etapas e modalidades de 

ensino de todas as instituições de sua rede. Nesse processo, são desconsideradas a 

heterogeneidade e a diversidade existente entre os 399 municípios do Estado e 

internamente a eles, bem como das mais de 2.000 instituições públicas estaduais.  

Ainda que sejam inúmeras as realidades e demandas educacionais do Estado, 

há uma homogeneização na política de atendimento educacional, por meio da 

imposição de matrizes escolares únicas por etapa, modalidade e cursos, como se todas 

as instituições de ensino fossem iguais, possuíssem as mesmas condições e recursos 
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e todas as comunidades escolares e estudantes da rede partilhassem de um mesmo 

universo de condições materiais, culturais, familiares, profissionais, pessoais, de 

história de vida, entre outros.  

Na EJA, a unificação da organização curricular com base em calendário e matriz 

padrão acaba, de vez, com a importante e necessária autonomia que as escolas têm, 

com a anuência do Conselho Escolar, para organizar seus calendários de acordo com 

as especificidades e as realidades encontradas pelos estudantes em seus locais de 

trabalho, conformando uma organização no tempo e no espaço, que lhes possibilite a 

matrícula, a frequência às aulas e concluírem seus estudos. 

 Quando da proposição da organização curricular atual, semestral, houve 

inúmeras manifestações infrutíferas, inclusive em reuniões deste Conselho Estadual de 

Educação, de professores e diretores alertando que tal medida cercearia as 

possibilidades de estudos de seus estudantes, e de estudantes que relataram suas 

dificuldades e impossibilidades de continuarem na escola caso ocorresse a alteração 

pretendida.  

Também não foram suficientes os recursos formalizados junto a este Colegiado, 

solicitando a revogação do parecer que permitiu tal alteração, o Parecer CEE/ 

BICAMERAL n.º 231/2019, pela 24.ª Promotoria de Justiça de Londrina do Ministério 

Público do Estado do Paraná, pela Associação dos Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) e por abaixo-assinado de professoras, 

professores e alunos do Sistema de Ensino EJA de Curitiba. Tais demandas constaram, 

respectivamente, dos protocolados n.º 16.475.700-5, 16.391.632-0 e 16.406.178-7.  

Estas Conselheiras não votaram no Parecer CEE/ BICAMERAL n.º 231/2019, 

assim como foram contrárias à aprovação dos Pareceres CEE/CP n.º 08/20, 09/20 e 

10/20, os três de 31/08/2020, que negaram os pedidos dos interessados dos 

protocolados acima citados e fizeram constar nesses pareceres suas declarações de 

voto contrário, assinadas juntamente com outros dois conselheiros. 

A questão central que perpassou essas declarações, e que está na base desta 

declaração de voto contrário, reside na defesa do direito à educação dos jovens e 
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adultos deste Estado. Entendemos que este direito está sendo violado de duas formas: 

pela inflexibilidade da proposta curricular imposta pela SEED às instituições de ensino 

da EJA, que dificulta para uns e impossibilita para outros, o acesso educacional e a 

permanência dos estudantes no sistema de ensino; e por não assegurar aos estudantes 

que estão em curso o direito de concluir seus estudos na proposta curricular à qual se 

matricularam. Como demonstrado no voto contrário aos dos Pareceres CEE/CP n.º 

08/20, 09/20 e 10/20, essas duas formas de violação já estavam presentes naquela 

ocasião.  

Mesmo que o Parecer CEE/BICAMERAL n.º 231/2019 tenha determinado a 

implantação gradativa da nova proposta da EJA, ela foi implantada simultaneamente. 

Em decorrência, todos os estudantes que haviam ingressado na EJA pelo regime de 

matrícula por disciplina foram migrados para a proposta recém aprovada, em regime 

semestral. Essa conduta impactou fortemente as matrículas da EJA.  

Na sessão do Conselho Pleno de 04/11/2019, o então Diretor de Educação, Prof. 

Raph Gomes Alves, fez uma apresentação da nova proposta curricular para a EJA, que 

foi encaminhada a todos os Conselheiros do CEE/PR no mesmo dia, onde apresentou 

os seguintes dados: 
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Como se verifica, havia 58.941 alunos matriculados na EJA-Ensino Médio em 

2019, dado que foi reiterado no protocolado n.º 16.180.318-9, de 01/11/19, pelo qual a 

Coordenação de Educação de Jovens e Adultos da SEED encaminhou uma proposta 

de oferta da EJA em organização semipresencial, que não foi aprovada. 

No protocolado que deu origem a esta declaração de voto contrário, a SEED 

apresentou os seguintes dados de matrícula: 
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 Depreende-se desta última tabela que o número de matrículas na EJA-Ensino 

Médio vem decrescendo continuamente e atingiu, no primeiro semestre de 2021 (2021 

- 1), 31.198 matrículas. Comparado ao número apresentado pela SEED em 2019, de 

58.941 matrículas, a matrícula da EJA-Ensino Médio da Rede Estadual decresceu 

47%, em dois anos. Este é o resultado da implantação do regime semestral! 

Considerando a hipótese de que todo o sistema educacional foi impactado pela 

pandemia da Covid-19 em 2020, observa-se, ainda pela tabela acima, que a matrícula 

na EJA-Ensino Médio no primeiro semestre de 2020 (2020-1), antes da pandemia, foi 

de 43.365, ou seja, 26% menor que o segundo semestre de 2019.  

Ainda nessa direção, o Censo Escolar registrou os seguintes dados: 

 

 

 

Como se percebe, segundo o Censo Escolar, entre 2019 e 2020, houve aumento 

no número de matrículas no Ensino Fundamental e Médio regular e na Educação 

Profissional da Rede Estadual de Ensino do Paraná. De outro lado, houve redução 

significativa nas matrículas da EJA-Ensino Fundamental e EJA-Ensino Médio, 

sendo neste último de, aproximadamente, 20%.  

Ou seja, os alertas dos diretores e professores das instituições de ensino e as 

manifestações dos estudantes, somados às justificativas apresentadas nos pleitos de 

revogação do Parecer CEE/BICAMERAL n.º 321/2019, pela 24.ª Promotoria de Justiça 

de Londrina do Ministério Público do Estado do Paraná, pela Associação dos Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) e pelos 

ETAPA / MODALIDADE DE 

ENSINO
2019 2020

DIF. % 

2019-

2020

Ensino Fundamental (regular) 539.221 546.804 1,4

Ensino Médio (regular) 340.055 357.531 5,1

Educação Profissional 71.270 75.701 6,2

EJA - Ensino Fundamental 70.653 58.066 -17,8

EJA - Ensino Médio 55.228 44.432 -19,5

Fonte: INEP - Censo Escolar - 2019 e 2020

NÚMERO DE MATRÍCULAS E DIFERENÇA PERCENTUAL DE 

MATRÍCULAS, POR ETAPA E MODALIDADE DE ENSINO DA 

REDE ESTADUAL - PARANÁ - 2019 E 2020
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professoras, professores e alunos do Sistema de Ensino EJA de Curitiba, em abaixo-

assinado, infortunadamente se concretizaram nesses dois últimos anos. O acesso e a 

permanência dos jovens e adultos que buscam a rede estadual estão seriamente 

comprometidos!  

Entretanto, este não é o fim. A violação ainda está em andamento.  

A proposta era tão boa, que em 2020, depois de um ano de implementação da 

organização curricular sintetizada na matriz aprovada pelo Parecer CEE/BICAMERAL 

n.º 321/2019, a SEED encaminhou outra matriz curricular para a EJA- Ensino Médio, 

para implantação em 2021. A justificativa apontada foi que a organização imposta “não 

obteve o êxito esperado”.  

Incialmente, o pedido foi sorteado à Conselheira Taís Maria Mendes, que 

converteu o protocolado em diligência para que fossem anexadas as avaliações das 

instituições de ensino acerca do que se propunha. Diante dos fatos levantados, a 

Conselheira apresentou um parecer, que não foi aprovado em decorrência de pedido 

de vista, onde agregou manifestações de algumas instituições. Destaca-se parte delas:  

 

1-CEEBJA – Cecília Meireles - NRE de Apucarana  
Foi apresentado as três PROPOSTAS DE CRONOGRAMA PARA EJA 
ENSINO MÉDIO, em reunião por videoconferência com os professores e 
pedagogas. Surgiu muitas dúvidas em todas as propostas. Alguns 
professores se posicionaram em favor do MODELO 2, mas a maioria foi 
favorável pelo MODELO 1, por contemplar as disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática em único semestre, pensamos que facilitaria a 
conclusão do aluno, ele não precisará ficar por dois semestres para concluir 
essas disciplinas. Porém houve questionamento quanto às disciplinas de 
Sociologia e Filosofia, por ter diminuído 1 aula semanal. As propostas são 
uma novidade para todos, nesse sentido penso que, precisamos analisar 
com cuidado qualquer delas que for escolhida por consulta. 
 
2-CEEBJA Assis Chateaubriand - NRE de Assis Chateaubriand 
 Conforme solicitado segue nossas considerações. Após análise das 
opções que nos foram fornecidas, fizemos reuniões virtuais com toda 
equipe pedagógica, professores e direção. Foram feitos os seguintes 
apontamentos. Dentro das opções disponibilizadas, acreditamos que o 
modelo - 1 é a melhor opção, porém ainda não atende algumas 
necessidades da EJA, tais como: - Alunos que, por motivos de 
trabalho (troca de turno, diaristas, etc) não podem estudar todos os 
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dias. Alunos que faltam apenas duas ou três disciplinas e as mesmas 
em blocos diferentes. Alunos trabalhadores que devido seu horário 
de trabalho não conseguem chegar nas primeiras aulas. Como 
sugestão, acreditamos que a permanência do atendimento individual 
facilita o acesso e a permanência dos alunos acima mencionados.  
 
3 - CEEBJA Prof.ª Joaquina Mattos Branco - NRE de Cascavel  
O CEEBJA Prof. Joaquina Mattos Branco recebeu as 3 propostas para a 
organização do Ensino Médio da EJA para o ano de 2021 e as submeteu a 
discussão com a comunidade escolar. Após as análises e debates sobre 
cada uma das propostas, chegamos ao consenso de que a PROPOSTA 1 
é que mais se adequa a realidade do educando da EJA. A redução do curso 
completo para uma duração de 3 semestres nas três propostas 
apresentadas é fundamental para o nosso aluno que invariavelmente se 
encaixa em uma das caraterísticas abaixo: - Trabalhador que tem urgência 
em obter a certificação; - Portador de necessidades especiais e precisa 
tem um número reduzido de disciplinas para poder acompanhar a 
progressão dos conteúdos; Alunos evadidos do ensino regular por 
estarem desestimulados ou por não acompanharem a carga de 
matérias; - Idosos retornando aos bancos escolares; [...]  
 
4-CEEBJA Profº Albano Tomasini – NRE de Cascavel  
Referente à Proposta do Cronograma para EJA Ensino Médio, após 
discussão, achamos que o MODELO 1 é o mais viável. As disciplinas 
iniciam e terminam no mesmo semestre. Porém, ainda esta proposta não 
atende as especificidades dos alunos da EJA, conforme será 
explicitado: a) O aluno precisa frequentar os cinco dias de aulas na 
semana e temos muitos alunos que não gostariam de frequentar todos 
os dias da semana; b) Também há alunos que gostariam de fazer 
menos disciplinas, dessa forma o aluno não tem opção, deve fazer 
todas porque senão reprova no Semestre matriculado; [...] d) 
Solicitamos a volta da modalidade INDIVIDUAL, atende os alunos que 
chegam a qualquer tempo para fazer matrículas, alunos viajantes, 
alunos que alternam de turno de trabalho, assim podem fazer o seu 
tempo na escola. Atualmente perdemos muitos alunos por não 
oferecer o semestre adequado de matrículas ou aquele aluno que não 
pode frequentar todos os dias da semana às aulas. 
 
 5-CEEBJA Campo Comprido – NRE de Curitiba  
No dia 23 de setembro de 2020, direção, equipe pedagógica e professores 
do CEEBJA Campo Comprido se reunirão de forma remota - via plataforma 
Zoom, para debater sobre o documento enviado pela Coordenação de 
Educação de Jovens e Adultos, da SEED-PR contendo 03 propostas para 
reorganização da matriz do Ensino Médio da EJA. Via, WhatsApp, foi feito 
o convite para que, em reunião, todo o corpo docente do CEEBJA pudesse 
debater sobre as novas propostas, sobretudo pelo impacto que as 
mudanças poderão gerar em termos pedagógicos, administrativos, legais 
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e financeiros […] resolvemos construir um texto que expressasse o 
posicionamento dos professores. Em suma, os professores se 
apresentaram contra a proposta, elencando diversas justificativas, 
entre elas: a) Os três modelos foram construídos sem debate com os 
docentes, para que pudessem, de forma democrática pensar em uma 
nova matriz. b) Não promove o desenvolvimento integral dos 
educandos nas suas dimensões: intelectual, físico emocional, social 
e cultural. c) Notoriamente o documento apresentado pela 
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos promove a 
valorização de algumas disciplinas (Exatas e linguagem) em 
detrimento de outras (Humanas, etc). Ficou nessa vertente, o 
questionamento de que supostamente existiria, ideologicamente outros 
propósitos para ser atendidos. [...] […] e) As propostas caminham na 
contramão do Projeto Político Pedagógico, às Diretrizes Curriculares, 
BNCC e outros documentos oficiais e/ou legislações, tornando-se 
obstáculo para o alcance de seus objetivos, quando este precisaria 
estar sendo construído e revisitado de forma coletiva, democrática e 
não engessada. 
  
6-CEEBJA Paulo Freire – NRE Curitiba  
A equipe diretiva do CEEBJA Paulo Freire realizou consulta via reunião 
remota no dia 24 de setembro de 2020 e por meio do diálogo e análise da 
trajetória pela qual tem passado a modalidade EJA nos últimos anos 
verificou-se a necessidade de, além da escolha dos cronogramas 
propostos, enfatizar a importância de outros aspectos fundamentais para a 
garantia de uma educação de jovens e adultos inclusiva e que, 
minimamente atenda a algumas demandas de nossos estudantes. [...] Na 
discussão realizada junto aos professores levantou-se o argumento em 
concordância com todos que o cronograma proposto para o Ensino 
Médio só faz sentido se for pensado junto à flexibilização necessária 
para atender às diversidades que a Educação de Jovens e Adultos 
deve contemplar. Sendo assim é fundamental que o estudante tenha 
a possibilidade de realizar o seu cronograma de estudos sem a 
obrigatoriedade de cursar todas as disciplinas do semestre. Este 
critério atenderia às demandas de muitos trabalhadores com seus 
respectivos horários de trabalho e muitos estudantes da educação 
especial que não conseguem acompanhar o processo pedagógico, 
acompanhando mais de uma ou duas matérias. [...]  
 
7- CEEBJA de Medianeira – Foz do Iguaçu  
Reiteramos que o modelo que atende a maioria absoluta dos alunos que 
precisam estudar nessa modalidade de ensino – Jovens e Adultos é a 
OFERTA POR DISCIPLINA E/OU INDIVIDUAL, pois o aluno define seu 
tempo conforme suas reais necessidades respeitando os limites e 
possibilidades de cada educando.  
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8- CEEBJA Prof.ª Ronilce Aparecida Gallo Mainardes - NRE de 
Telêmaco Borba  
A proposta no formato semestral já apresentou evasão e desistência 
desde sua implantação, dificultando para o aluno conciliar a 
conclusão de disciplinas por outros meios (como os exames ou 
aproveitamento de estudos), pois se o aluno tem eliminada uma 
disciplina do semestre não pode cursar uma outra disciplina (de outro 
semestre) no mesmo turno, obrigando-o a cursar a mesma somente 
em outro semestre, prologando o MS tempo de estudos. A proposta 
semestral desconsidera completamente os alunos que já cursavam a 
EJA na oferta “por disciplina” exigindo que os mesmos frequentem 
os semestres predeterminados com disciplinas vinculadas, de forma 
que necessitará mais tempo para conclusão. Assim sendo, 
apresentamos posicionamento contrário ao modelo de oferta 
proposto e apontamos como sugestão o retorno à oferta da EJA “por 
disciplinas isoladas” (mantendo a carga horária atual) permitindo que o 
aluno organize seus próprios horários, combinando as disciplinas de 
acordo com suas necessidades. Também sugerimos que possa ser 
programada uma oferta permanente das disciplinas (nos formatos coletivo 
e individual), permitindo que os professores atuantes nessa modalidade se 
capacitem para atender às especificidades da mesma. Verifica-se, nos 
depoimentos mencionados, que a possibilidade de redução do período de 
integralização do curso, passando de 2 (dois) anos para um ano 1 (um) ano 
e meio, como era até 2019, é adequada. 

 
 

Esses relatos reiteram o quanto a proposta educacional em curso desde 2020 é 

inadequada e o quanto essa mudança na EJA não atende o estudante dessa 

modalidade educacional. O Censo Escolar confirma essa inadequação, ao apontar a 

inflexão das matrículas das matrículas na EJA a partir de 2019, alterando a evolução 

crescente de matrículas da modalidade nos últimos anos, o que se constata no gráfico 

abaixo: 
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Pergunta-se: qual o evento ocorrido entre 2019 e 2020 que justifica o decréscimo 

acentuado na matrícula da EJA na rede estadual quando no ensino regular e na 

educação profissional o volume de matrículas aumentou? O que diferencia e justifica 

essas diferenças é a implantação da matriz curricular semestral na EJA em 2020!  

Essas evidências não foram consideradas e o Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, 

de pedido de vista, foi aprovado por maioria de votos (4 votos favoráveis e 3 contrários) 

e permitiu nova alteração de matriz curricular para a EJA-Ensino Médio. Entretanto, com 

esse parecer buscou-se preservar a trajetória educacional dos estudantes que estravam 

em curso. Portanto, na alínea “a” do Voto desse parecer foi determinado “oportunizar 

aos estudantes que se encontram cursando a Matriz Curricular proposta em 2020, que 

concluam os estudos na organização que ingressaram”. É importante mencionar que 

em seu pedido original, a SEED firmou o compromisso de resguardar esse direito. 

Contudo, na sequência, a SEED retrocedeu nesse compromisso. Por meio de 

recurso, solicitou revogação da alínea “a” do voto do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, 

para migrar todos os estudantes que estavam estudando pela matriz curricular 

anteriormente aprovada para a nova matriz recém autorizada. As justificativas 

0
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apontadas para o pleito foram de ordem administrativa e financeira: enquanto para a 

primeira foi apontado que seria mais complicado administrar duas organizações 

curriculares concomitantes, para a segunda mencionou-se que manter turmas com 

poucos estudantes em matrizes distintas implicaria em gastos financeiros adicionais 

injustificáveis.  

Sobre esses argumentos tem-se a dizer, primeiramente, que a educação e o 

direito educacional não podem ser submetidos aos meios que se destinam à sua 

realização e garantia. Ao contrário, a educação e o direito educacional devem se 

sobrepor, determinar e submeter os meios necessários à sua realização. É inadmissível 

que no tempo histórico atual não se lance mão de ferramentas gerenciais, sistemas de 

informação, avaliação, supervisão e controle modernos, amplamente disponíveis na 

sociedade em razão do avanço técnico na área, para diversificar e expandir as 

possibilidades de oferta educacional, de modo a incluir os segmentos sociais ainda à 

margem desse direito humano fundamental. Por conseguinte, entende-se que essa 

justificativa de ordem administrativa é inconcebível, além de distorcer a forma com o 

poder público deve cumprir seu dever com a educação da sociedade. 

A justificativa de ordem financeira tomou por base a elevação de custos para 

manter turmas com poucos estudantes em matrizes distintas. Estas conselheiras se 

sensibilizaram com essa questão e constataram que: os componentes curriculares de 

ambas as matrizes eram os mesmos, embora distribuídos em tempos diferentes; as 

cargas horárias das disciplinas eram as mesmas, à exceção da língua portuguesa e da 

matemática; os conteúdos pertinentes a cada componente eram similares na maioria 

das disciplinas; e as instituições de ensino não haviam ainda procedido a reorganização 

necessária da proposta pedagógica curricular implantada em 2020. 

Por conseguinte, apresentaram um parecer que indeferia o recurso de revogação 

da alínea “a” do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/2021, porém permitia que as instituições 

de ensino realizassem  

estudo da viabilidade do agrupamento dos estudantes que ingressaram 
nas matrizes curriculares em vigor, em turmas das disciplinas que estão 
concentradas em uma única série, considerando o número de 
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estudantes e suas possibilidades quanto a horário, do número e 
disponibilidade dos professores por disciplina, número de turnos, 
distribuição dos professores por turno, salas de aula disponíveis, ou seja, 
de acordo com as suas condições e realidade.  

 

Novo pedido de vista foi feito para o protocolado do recurso e esse parecer não 

obteve maioria de votos, tendo sido aprovado este ao qual esta declaração de voto 

contrário acompanha. 

Consequentemente, com o aval deste Conselho, a garantia da manutenção da 

trajetória dos estudantes que já estavam no percurso da organização da EJA não 

foi assegurada mais uma vez! A alínea “a” suprimida do Parecer CEE/CP nº 99/2021 

era a única determinação para que isso ocorresse. 

Segundo o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação,  

 
As instituições educacionais, públicas ou privadas, são obrigadas a 
cumprirem o que divulgam nas campanhas publicitárias e informações 
dadas antes das matrículas. O aluno tem o direito, portanto a receber 
todos os itens que foram prometidos e o não atendimento enseja 
indenização, cujos valores são definidos pelo Poder Judiciário, no 
momento das demandas que podem ocorrer. Essa medida faz com que 
se evite a chamada "propaganda enganosa". A justiça entende que em 
caso de dúvida o aluno é beneficiado e mesmo nas escolas públicas, 
onde não se aplica, pelo menos em tese, o Código de Defesa do 
Consumidor, os princípios nele contidos devam ser seguidos. 
[...] 
Quando um aluno se matrícula para um curso tem o direito de conhecer 
as regras do mesmo. A escola somente pode alterar caso exista a 
concordância de todos os discentes diretamente atingidos. Em caso de 
modificação por necessidade de adequação as novas diretrizes do 
projeto pedagógico o estabelecimento de ensino tem que arcar com o 
ônus decorrente. As modificações de turno, ampliação ou redução de 
períodos e outras similares que influenciem na vida estudantil devem ser 
previstas antes das matrículas, constando esses princípios nos 
contratos de matrícula ou nos regimentos escolares. Há entendimentos 
do Poder Judiciário que o aluno tem a prerrogativa de exigir que a escola 
pague as despesas decorrentes da decisão das mudanças ou indenize 
com os devidos acréscimos os investimentos feitos e os danos morais e 
materiais que surgiram em face do processo de reestruturação 
educacional. Existem decisões que, inclusive, exigem que a escola volte 
a adotar o modelo anterior para os antigos alunos e um novo para os 
que se matricularem posteriormente. Apesar de ser sempre desgastante 
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para o aluno a única via possível para corrigir essa situação acaba 

sendo a judicial (IPAD, s/d).1 
 

 

Inclusive, há inúmeras jurisprudências que asseguram o direito à continuidade 

de estudos pela matriz curricular existente na matrícula em universidades, que são 

instituições educacionais com autonomia pedagógica assegurada pela Constituição 

Federal. São exceções os casos de interrupção dos estudos pelos alunos, ou 

necessidade de alteração da matriz por determinação legal ou normativa. Para 

instituições da Educação Básica, essas alterações ao longo da trajetória educacional 

dos estudantes são inconcebíveis. 

Sintetizando, o que se constata é que tem havido total descaracterização da 

EJA pela SEED desde 2019, por não respeitar as especificidades dos sujeitos-

trabalhadores que buscam essa modalidade educacional, pela inadequação da oferta 

que acentua as limitações para o acesso e a permanência na escola, excluindo-os cada 

vez mais do processo educativo. Ainda, pela negação do direito que o estudante tem 

de ter uma vida escolar segura e tranquila, pela evolução continuada da organização 

curricular na qual iniciaram seus estudos.  

A oferta da EJA por meio de uma organização semestral única em bloco de 

disciplinas desrespeita o tempo pedagógico das pessoas que estudam, e de quem 

pretende estudar na EJA. Contraria os preceitos das Diretrizes Curriculares de EJA que 

afirmam que essa modalidade educacional deve ser organizada com base no princípio 

da “flexibilização de oferta, de forma que se compatibilize com a realidade dos 

estudantes” e “com a possibilidade de flexibilização do tempo para cumprimento da 

carga horária exigida” (Resolução CNE/CEB n.º 1/2021).  

Também, fere o Art. 37 da Lei nº. 9394/96 que determina: 

 

 
1 Instituto de Pesquisa e Administração da Educação (IPAD). Cartilha dos direitos em educação. Dis-

ponível em: http://www.ipae.com.br/direitoeduca/cart_direit_educ.htm. Acesso em: 20 ago. 2021. 

http://www.ipae.com.br/direitoeduca/cart_direit_educ.htm
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Art. 37 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e 
médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames.  
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas 
e complementares entre si. (grifos nossos) 
 

 

Como consequência dessas constantes e inapropriadas alterações promovidas 

nos dois últimos anos, os estudantes que ingressaram na EJA-Ensino Médio em 2020 

passarão por duas matrizes curriculares, no mínimo. Os que ingressaram antes de 2020, 

passarão por três matrizes curriculares diferentes para concluírem seus estudos. 

Aponta-se a instabilidade e a insegurança quanto ao percurso educacional decorrente 

dessas alterações frequentes. Ainda, a instabilidade pedagógica imposta às instituições 

de ensino que, no intervalor de três anos estão submetidas a três formas de oferta às 

quais precisam se adequar.  

Não há como negar os efeitos perversos do processo de ensino e de 

aprendizagem nesse período que tem afastado os jovens e adultos da possibilidade de 

estudar. Os decréscimos contínuos de matrículas demonstrados pela SEED e pelo 

Censo Escolar atestam a perversidade e a violação do direito básico ao acesso e à 

permanência dos jovens e adultos deste Estado a um processo educativo contínuo, 

seguro, estável e de qualidade.  

 

Curitiba, 20 de agosto de 2021. 

 

 

Conselheira Sandra Teresinha da Silva          Conselheira Taís Maria Mendes 
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