
26 DE JULHO DE 2021 – 09h.
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
Nome dos membros da DEDUC que farão a fala de segunda, às 9h, na 5ª RE:  Diretor de Educação:  Roni 
Miranda Vieira, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Curricular (DDC): Anderfabio Oliveira dos 
Santos, e os professores Rafael Estefano Busato, Luana Funchal Couto, Vanessa Roberta M. Ruthes. 
III Outros assuntos
A quinta (5ª) Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, referente a 13ª (décima terceira)
Sessão, foi realizada no dia 26 de julho 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, de-
corrente do Novo Coronavírus – COVID-19. E em consonância com o artigo 7.º do primei-
ro 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  registrou  a  presença  do  Conselheiro  Carlos  Eduardo  Bittencourt
Stang, cumprimentou e agradeceu aos Conselheiros(as) presentes, à Secretária-Geral,
Claudia Mara dos Santos, à Assessora de Gabinete, 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 e iniciou a Sessão. Destacou o e-mail recebido do Parana-
educação, encaminhando o Ofício n.º 18/2021, expedido pela Diretoria Executiva do Ór-
gão, informando que no dia 28/07/2021, às 9h, ocorrerá a 30ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração do Paranaeducação, na sede social da entidade, situada à
Rua dos Funcionários n.º 1.323, Curitiba/PR, através de videoconferência, e terá como
pauta: - Eleição do novo Presidente do Conselho Administrativo do Paranaeducação; pos-
se dos membros efetivos e seus suplentes; aprovação da Proposta de Avaliação de De-
sempenho para progressões e promoções; aprovação das alterações do Regulamento de
Cargos e salários do Paranaeducação;  informes institucionais do Paranaeducação. Em
seguida, informou que o 18º Fórum Estadual Ordinário da Undime/PR, aconteceu no dia
22 e 23 de julho de 2021, de forma online, com o tema “Políticas Públicas e Currículo em
Tempos de Pandemia”. A Conselheira Titular Clemencia Maria Ferreira Ribas também par-
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ticipou do evento representando o CEE/PR de forma presencial, na sede da Undime/PR.
Observou que “A Presidente da Undime-Paraná, Professora Marli R. Fernandes da Silva,
foi referência no processo de construção da Base Nacional Comum Curricular, sendo uma
das maiores autoridades brasileiras nesse assunto. Da mesma forma, a Vice-Presidente
Márcia Baldini, destacou-se como coordenadora do grupo de trabalho do Ensino Funda-
mental na Undime-Nacional”, cujas discussões estão culminando na construção de impor-
tantes programas de alfabetização. Destacou que houve eleição para Presidente e Vice-
Presidente da Undime, sendo eleita a Conselheira Suplente do CEE/PR, Márcia Apareci-
da Baldini, como Presidente; e a Conselheira Titular, Marli Regina Fernandes da Silva,
como Vice-Presidente para o biênio 2021 a 2023. O Professor João Carlos Gomes ressal -
tou que é “uma enorme satisfação ter duas Conselheiras do CEE/PR como Presidente e
Vice-Presidente da Undime. Salientou que o Fórum marcou a inauguração da sede pró-
pria da instituição, a qual fica instalada no município de Curitiba. Nas palavras da Conse-
lheira Marli Regina Fernandes, foi uma honra contar com a presença do Presidente do
CEE/PR no evento.  Em continuidade, o Presidente do CEE/PR registrou e agradeceu a
presença da equipe da Secretaria do estado da educação e do Esporte (Seed): Diretor de
Educação - Roni Miranda Vieira; Chefe do Departamento de Desenvolvimento Curricular
(DDC) - Anderfabio Oliveira dos Santos; Rafael Estefano Busato; Luana Funchal Couto e
Vanessa Roberta M. Ruthes. Concedeu a palavra ao referido diretor, para que iniciasse
sua fala sobre o Novo Ensino Médio, o qual, após cumprimentar o Presidente do CEE/PR
e, na sua pessoa, estender cumprimentos ao Colegiado e aos servidores, apresentou ao
CEE/PR o Referencial Curricular para o Ensino Médio em sua versão final, bem como
abordou o processo de construção do referido documento. Para tal, contou com as contri-
buições advindas da Consulta Pública, realizada entre os dias 01 a 30 de junho de 2021,
de forma online, dentre essas cita-se a inserção do letramento racial crítico como um dos
multiletramentos indicados no texto introdutório da área de linguagens e suas tecnologias;
as adequações na revisão e normatização do texto e as contribuições do Colegiado de Fi-
losofia, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) para o Componente
de Filosofia. O Sistema de Ensino do Paraná contou com mais de 500 mil matrículas no
Ensino Médio no ano de 2020, em sua maioria, na região urbana, sendo que 72,16% es-
tão matriculados no Ensino Médio regular. Nesse âmbito, tem-se escolas comuns, agríco-
las, indígenas, quilombolas, de assentamento, de ilhas e Centros Estaduais de Educação
Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA). A maioria das escolas, tem infraestrutura de es-
paço - refeitório, cozinha, pátio coberto e descoberto, bibliotecas, quadras de esportes, la-
boratório de Ciência e informática, e infraestrutura de acesso à internet, a qual acontece
via cabo e wireless, por meio de computadores, desktop e tablet que as escolas possuem.
Também, no estudo para a construção do Referencial Curricular do Novo Ensino Médio,
foi avaliado as rotas de transportes, onde constatou-se que 97,6% residem e estudam no
mesmo município, destes 50,2% estudam no turno da manhã. Consequentemente, os do-
centes, em sua maioria, trabalham neste turno, e cerca de 40,5% fazem parte do Quadro
Próprio do Magistério do Estado do Paraná, sendo que 85% dos professores estão atuan-
do nas disciplinas ‘tradicionais’ do Ensino Médio Regular e 90% lecionam em 1 ou 2 esco-
las. Quanto às escolas profissionais na Rede Estadual, estão presentes em 171 municí-
pios do Paraná, somando 320 instituições, com 62.112 matrículas e 12 eixos tecnológicos:
Formação Docente, Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Recursos Naturais, Informa-
ção e Comunicação, Produção Industrial, Infraestrutura, Segurança, Produção Alimentícia,
Produção Cultural e  Design, Turismo, Hospitalidade e Lazer e Controle e Processos In-
dustriais. As taxas de rendimento também foram abordadas no estudo do Referencial Cur-
ricular, em 2020 obteve-se uma taxa de aprovação no Ensino Médio da rede pública de
91,3%, já a taxa de abandono foi  de 3,6% e a distorção Idade-série no EM alcançou
17,6%. Também foi realizada uma pesquisa com 283.544 mil estudantes dos 399 municí -
pios, entre os dias 11 e 25/11/2020, que mostrou, referente ao trabalho, que 45,22% dos
estudantes da rede pública trabalham para ajudar no sustento da família; e 41,2% dos dis-
centes da zona urbana trabalham em período integral; já na zona rural, esta porcentagem
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sobe para 45,2%. A pesquisa também destacou que somente 11% dos alunos do 3.º ano
do EM consegue conectar o que estuda com as coisas que acontecem no seu dia a dia.
Além disso, o estudo mostra que 32,4% dos alunos que ingressam no Ensino Médio o fa-
zem com o objetivo de ingressar na faculdade e 28% para ter um bom emprego futura-
mente. Quanto ao aprendizado, 33, 9% dos discentes disseram aprender participando de
aulas teóricas (em que o professor fala e o aluno escuta e faz anotações no caderno) e
21,7% aprendem melhor participando de atividades práticas. No que diz respeito aos re-
cursos usados para adquirirem conhecimento com mais facilidade, 23,4% optaram pela
pesquisa  on-line,  dentre estes 21,2% citam os vídeos (youtube,  documentários, filmes)
como recursos utilizados. No que diz respeito às atividades e cursos que os alunos gosta-
riam de fazer em suas escolas e não há oportunidade, tem-se: 21% que escolheram algu-
mas disciplinas para aprofundar conteúdos de interesse; 21% apontaram as atividades
extras como inglês, música, culinária, dentre outros; 17,5% gostariam de fazer curso téc-
nico ou profissionalizante; 14,6% gostariam de realizar visitas, passeios, oficinas culturais,
atividades artísticas ou esportivas e 12,7% desejam fazer estágio ou trabalho voluntário. A
pesquisa também mostrou que 31,2% dos alunos sentem-se aptos a aprofundarem-se
numa área de conhecimento somente no 3.º ano do Ensino Médio, quando já passaram
por todos os conhecimentos comuns. E ainda, que 70,9% dos discentes têm internet em
casa. A Seed constituiu vários Grupos de Trabalho (GT) para contribuir com o Referencial
Curricular dentre estes cita-se o GT de Comunicação, Pedagógico, Educação Profissio-
nal, Legislação e Infraestrutura e Suporte. Na arquitetura curricular do Novo Ensino Mé-
dio, a Formação Geral Básica (FGB) terá 1.800 horas e os Itinerários Formativos (IF)
1.200 horas. Nesta proposta, o período diurno contará com a 6.ª aula e o período noturno
terá atividades complementares não presenciais. Para a implementação dessa proposta,
a Seed terá um plano de Formação destinado aos professores da Rede, que será apoiado
pelas universidades, o qual terá início em 28/07/2021 e se realizará de forma  online pelo
canal do professor. Serão 3 Ciclos de encontros divididos da seguinte forma: Ciclo 1 - O
que é o Novo Ensino Médio (NEM) e as principais mudanças, marcos legais, linhas gerais
da proposta e da oferta do Novo Ensino Médio na Rede Estadual; Ciclo 2 - A estrutura pe-
dagógica do NEM, Formação Integral, Competências, Habilidades, Integração Curricular,
etc; Ciclo 3 - A proposta curricular do NEM, FGB e IF (Base Nacional Comum Curricular
do Ensino Médio, Áreas do conhecimento e componentes). Também haverá a formação
por módulos, que iniciará entre setembro e outubro de 2021 e tem como público-alvo os
Docentes, os Pedagogos, os Diretores e os Agentes 1 e 2. Os módulos tratarão dentre ou-
tros  assuntos,  do  Novo Ensino  Médio  e  seus  princípios  e  conceitos  orientadores;  do
Acompanhamento Pedagógico; do Currículo por Competências e Habilidades; da FGB na
Prática; do IF na Prática e do Projeto de Vida. “O processo formativo será para o profes -
sor do Ensino Fundamental e Médio para haver uma interação plena entre ambos”, afir-
mou Anderfábio Oliveira dos Santos que também afirmou que se trata de momento históri-
co para a Educação do Paraná, estendeu cumprimentos ao Presidente da Câmara do En-
sino Médio, o Conselheiro Oscar Alves e demais Conselheiros da Câmara. Diante do ex-
posto, a fala foi encerrada. O Presidente do CEE/PR agradeceu os esclarecimentos e
cumprimentou a Seed pelo trabalho minucioso realizado pelos GTs. Na sequência o Con-
selheiro Flávio Vendelino Scherer falou da necessidade de entusiasmar o professor, citou
que as escolas possuem carência de pessoal técnico-administrativo e que muitos colégios
estão restringindo o retorno presencial em razão da falta de pessoal. Falou ainda, da ne-
cessidade de se fazer parcerias com empresas públicas e privadas em razão dos novos
cursos e questionou como será feito em municípios pequenos que possuem um único co-
légio e se haverá transporte escolar. Questionou se esse “novo normal” prevê alguma tec-
nologia adicional para o professor atuar com este novo EM? Parabenizou a equipe da
Seed pelo trabalho e pela pesquisa. Com relação aos apontamentos do Conselheiro Flá-
vio Vendelino Scherer, o diretor de Educação esclarecer que seus apontamentos estão
previstos neste “novo normal” e que a Seed está articulando uma escuta ativa na rede
com os professores. Salientou que o processo formativo está sendo programado e será
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realizado com os docentes. Na sequência, a Conselheira Taís Maria Mendes cumprimen-
tou a Comissão e disse que parte dessa formação já era conhecida, pois foi apresentada
no Fórum. Questionou se serão apresentados apenas dois itinerários formativos e se os
estudantes terão direito à escolha de um dos itinerários, independentemente do número
de alunos e se alguma escola quiser oferecer outros itinerários terá garantia de sua auto -
nomia pedagógica. Também indagou em que momento a escola toda poderá se reunir
para construir sua Matriz Curricular, sua Proposta Curricular e se a mesma será aprovada
pelo Conselho Escolar.  Além disso, questionou como ficarão as escolas em relação a
questão de falta de professores. Destacou que a Seed trata de forma equivocada a ques-
tão da Educação a Distância, especialmente os 30 por cento do noturno e as aulas aos
sábados. Observou que o aluno que estuda no noturno não irá para a escola no sábado e
que é a escola quem deve escolher. Ademais, quando se fala da ampliação da sexta aula
é preciso considerar que neste espaço há o almoço e muitos alunos acordam muito cedo
e não podem ficar apenas com uma refeição até o final da sexta aula. Há que se conside-
rar que é preciso haver pessoas para fazer essas refeições. Também fez questionamen-
tos sobre a oferta de multisséries e a respeito dos alunos que estudam na rede privada e
trabalham. Destacou que para os alunos trabalhadores é necessário destinar outro olhar,
inclusive a própria questão da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a falta de investimen-
to para suporte da implementação. Entende que só haverá protagonismo do estudante se
houver investimento e garantia da escolha do aluno pelo itinerário. Em resposta, a servi -
dora Vanessa Roberta M. Ruthes disse que alguns elementos apresentados pela referida
Conselheira já estão sendo discutidos profundamente, os dados estão sendo analisados e
as especificidades sendo verificadas. Em relação à formação da Proposta Pedagógica
Curricular, respondeu que estão aguardando novos encaminhamentos. Sobre a EaD, ex-
plicou que o termo está sendo usado como sinônimo de atividades não presenciais. Ob-
servou que a Seed está trabalhando com a ideia de ter o professor aos sábados para
apoiar os estudantes nas atividades não presenciais. A respeito dos itinerários formativos,
o professor Anderfabio Oliveira dos Santos destacou que para a escolha é preciso dar aos
estudantes o seu protagonismo. Contudo, a rede tem suas potencialidades e limitações.
Enquanto rede, todos os esforços serão feitos para que o estudante faça o itinerário de
sua predileção. Quanto ao lanche, a intenção é que seja ofertada uma refeição adicional.
Com relação ao Sere, expôs que a Seed está trabalhando, prevendo a questão da flexibi-
lidade, de o estudante mudar de itinerário. Esclareceu que municípios pequenos terão no
mínimo dois itinerários. Em continuidade, o Conselheiro Oscar Alves esclareceu que são
dois itinerários integrados que contemplam as 4 (quatro) áreas. Com a palavra, a Conse-
lheira Sandra Teresinha da Silva reportou-se à fala do Diretor de Educação e questionou o
significado da expressão “sistema paralelo”. O Conselheiro Bombonato Machado solicitou
dados específicos sobre os temas pautados e a equipe representante da Seed se encar-
regou de enviar nota sobre os seus questionamentos. O Diretor de Educação agradeceu o
apoio e a confiança, destacou que se trata de um trabalho desafiador, e que a equipe está
empenhada nos estudos e na dinâmica de sua implementação. Logo após, o Conselheiro
Oscar Alves agradeceu o empenho da equipe da Seed pelos esclarecimentos prestados,
bem como ao Conselho Pleno e nada mais havendo a tratar 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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