
27 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 Cassia 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 CEE/PR nº xx/21

e-Prot: 17.664.945-3
Int..:   Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
Ass.: Aprovação da Indicação e da Deliberação das Diretrizes Curriculares Complementares para o
Novo 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.
Dec:

III - Outros assuntos

A quinta (5ª) Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, referente a 15ª (décima quinta)
Sessão,  foi  realizada  no  dia  27  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,  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
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, constatou o
número regimental  e  iniciou  a Sessão.  Registrou  a presença do Vice-Presidente,  o
Conselheiro Jacir José Venturi e a do Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange.
Destacou a pauta e solicitou ao Conselheiro Oscar Alves que coordenasse a Sessão,
tendo em vista que é o Presidente da Comissão, o qual aceitou. Com a palavra, o
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Conselheiro Oscar Alves agradeceu a indicação do Presidente para a coordenação dos
trabalhos.  Sugeriu  continuar  com  a  mesma  metodologia  das  sessões  anteriores  e
solicitou que as Conselheiras Ana Seres Trento Comine Naura Nanci  Muniz Santos
fizeram a leitura a partir do item  2.4. Condições para a oferta do Ensino Médio Para
garantir  a  implementação  destas  Diretrizes  Curriculares  Complementares,  as
mantenedoras  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  devem  assegurar  um  conjunto  de
condições de ordem física, material, pedagógica e relativas ao corpo docente e técnico-
pedagógico  de  suas  instituições  de  ensino.  Serão  necessários  investimentos
significativos nesse caminho e de forma antecipada, para que em 2022 as instituições
de ensino possuam plenas condições de implantar, de forma gradativa, a organização
curricular que atenda os comandos legais e normativos explicitados neste documento.
Ressalta-se a necessidade de que essas providências decorram de um planejamento
robusto, que preveja, com base em um cronograma, a disponibilização das condições
necessárias  para  que  os  professores,  as  equipes  pedagógicas  e  a  direção  das
instituições de ensino tenham os instrumentos necessários para se apropriarem das
diretrizes complementares e organizarem sua Proposta Pedagógica Curricular, de modo
a atender a especificidade da comunidade em que se insere e as demandas de seus
estudantes.  Em  síntese,  trata-se  de  elaboração,  ou  adequação  do  Plano  de
Desenvolvimento  Institucional  com  a  finalidade  de  atualizá-lo  e  consolidar,  com  a
participação da comunidade escolar, a identidade da instituição de ensino, à luz das
novas  determinações  apresentadas  para  o  Ensino  Médio.  A legislação  nacional  e
estadual aponta instrumentos que podem ser utilizados pelas mantenedoras, redes e
instituições de ensino na perspectiva de ampliar as opções educacionais oferecidas aos
estudantes.  A atuação em regime de colaboração e cooperação,  e  a realização de
parcerias  variadas são ferramentas  essenciais  para  a efetivação da nova proposta.
Observa-se que, para 2022, será necessária a ampliação da carga horária anual do
Ensino  Médio,  o  que  demandará  investimentos  em  contratação  de  professores  e
funcionários, cujo aumento deverá ser proporcional à ampliação da carga horária do
Ensino Médio. Tal ampliação implica em investimentos em infraestrutura e em materiais
educacionais e pedagógicos, para que se crie um ambiente escolar mais acolhedor. É
necessária a criação de ambientes que permitam a congregação dos estudantes e sua
participação em atividades de natureza cultural, lúdica, física e de interação social, que
extrapolem  os  requerimentos  próprios  da  sala  de  aula.  Por  conseguinte,  as
mantenedoras deverão, paulatina e continuamente, investir na criação de espaços que
permitam esse tipo de atividade educacional e dotar as instituições de equipamentos
necessários à realização dessas atividades, bem como estabelecer recursos contínuos
às instituições de sua rede para manutenção e aquisição dos materiais pedagógicos e
de  consumo  fundamentais  a  cada  um  desses  espaços.  É  importante  que  essas
atividades sejam introduzidas a partir do primeiro momento da organização curricular,
respeitando a autonomia das instituições de ensino na elaboração da sua Proposta
Pedagógica Curricular, tendo em vista que a carga horária do Ensino Médio se amplia
desde o primeiro período curricular, justamente quando as taxas de abandono escolar
são mais elevadas. Acervos físicos e digitais, materiais pedagógicos que ampliem a
visão de mundo dos estudantes são necessários para que eles também ampliem suas
possibilidades e vislumbrem alternativas que o cotidiano não lhes apresenta. Nesse E-
sentido,  espaços  e  materiais  que  permitam  o  conhecimento  de  outras  formas  de
linguagem, comunicação e expressão corporal, de uso da ciência e de intervenção ativa
na  sociedade  são  essenciais  para  que  o  estudante  possa  expandir  suas
potencialidades e vislumbrar  alternativas de vida e,  com isso,  planejar  seu futuro e
iniciar  sua  construção  a  partir  do  Ensino  Médio.  Os  espaços  de  convivência,  de
interatividade propiciam o debate, são importantes para que essas potencialidades se
apresentem e para que os jovens se firmem enquanto sujeitos autônomos e sociais ao
mesmo  tempo  e,  com  isso,  desenvolvam  a  capacidade  de  atuar,  individual  e
coletivamente, capacidade esta fundamental para a cidadania e inserção no mundo do
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trabalho.  Esses  aspectos  têm  grande  importância  na  reformulação  atual  do  Novo
Ensino Médio, que tem o componente curricular Projeto de Vida como um dos seus
pilares  fundamentais.  Para  a  execução  deste  componente,  será  necessário
desencadear um processo de formação docente específico, que contemple e valorize a
capacidade  de  ouvir  e  motivar  os  estudantes  a  refletirem  sobre  suas  vidas  e  a
identificarem suas potencialidades e possibilidades. Essas são condições fundamentais
para  que planejem sua trajetória  educacional  e  profissional,  de  forma consciente  e
autônoma. Por  conseguinte,  é  essencial  que na qualificação dos professores desse
componente curricular sejam trabalhados metodologias e mecanismos que fortaleçam a
aproximação  e  a  segurança  na  interação  entre  os  professores  e  os  estudantes.  A
capacidade de ouvir, observar e interpretar comportamentos e ações, com o propósito
de buscar respostas assertivas, de agir inter e transdisciplinarmente, de saber quando
atuar  individual  e  coletivamente  são  condições  que  devem  ser  desenvolvidas  nos
programas de formação continuada dos professores, de forma a atender as demandas
atuais do Ensino Médio e as necessidades de formação de seus estudantes. Essas
condições já estão postas desde as primeiras Diretrizes Curriculares do Ensino Médio,
assim como nas Diretrizes Curriculares Gerais  da Educação Básica, mas assumem
importância  maior  na contemporaneidade,  bem como na implantação das Diretrizes
Curriculares atuais do Ensino Médio. 2.5. Formação e qualificação do corpo docente e
equipe técnico-pedagógica O trabalho pedagógico na perspectiva que esta Deliberação
e  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  apresentam  pressupõe  um  corpo  docente  e
equipe de suporte pedagógico com qualificação específica. Essa qualificação se faz na
formação inicial e continuada. Atuar nesse sentido aponta para o desenvolvimento de
um trabalho articulado entre os órgãos do Sistema Estadual de Ensino do Paraná e
deste com o Sistema Federal. Portanto, é essencial a realização de ações conjuntas
entre  este  Conselho  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  e  a
Superintendência  Geral  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  que  envolvam a
formação  inicial  e  continuada.  Destaca-se o  necessário  cumprimento  das Diretrizes
Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  Inicial  e  a  Formação  Continuada  e  desta
norma nesse processo.  O Estado do Paraná é caracterizado por  possuir  uma rede
sólida e de qualidade de instituições públicas de Educação Superior, todas elas com
cursos de licenciatura que atendem as distintas áreas de conhecimento.  O trabalho
articulado dessas instituições e cursos com as diferentes redes de ensino da Educação
Básica é passo importante para adequar a formação inicial e continuada às definições
educacionais mais recentes. Observa-se que o corpo docente do Ensino Médio atual,
composto de milhares de profissionais das redes pública e privada, necessita passar
por processos de formação continuada planejados, com ações de curto, médio e longo
prazos. Essa iniciativa necessita ser desencadeada, necessariamente, a partir de 2021,
para que os professores e equipe técnico-pedagógica e administrativa das instituições
tenham  condições  de  adequar  a  Proposta  Pedagógica  Curricular  e  os  espaços
escolares,  bem como tomar  decisões  administrativas  para  que  a  reestruturação  do
Ensino  Médio  ocorra  de  forma  segura,  a  partir  do  início  do  ano  letivo  de  2022.
Evidencia-se  que  a  implementação  do  Ensino  Médio  com  as  caraterísticas
apresentadas neste e demais documentos legais e normativos requer a permanência e
estabilidade dos professores nas instituições de ensino, fortalecendo seus vínculos com
sua  comunidade  escolar  e  seu  Projeto  Político  Pedagógico.  Nesse  caminho,  é
fundamental  constituir  um  corpo  docente  e  técnico-pedagógico  efetivo  em  cada
instituição  de  ensino  e  evitar  a  rotatividade  de  pessoal,  o  que  compromete  a
implementação da Proposta Pedagógica Curricular, além da função, papel e identidade
institucional. Observa-se que podem ser admitidos para a docência no Ensino Médio,
profissionais  graduados  que  tenham  realizado  programas  de  complementação
pedagógica  ou  concluído  curso  de  pós-graduação  stricto  sensu,  orientado  para  o
magistério  na  Educação  Básica.  Uma  das  novidades  trazidas  pela  Lei  Federal  n.º
13.415/2017 é a possibilidade de admitir a contratação de profissionais reconhecidos
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por notório saber. Essa inovação é específica para as ofertas do Ensino Médio com
itinerário educação técnica e profissional e tem por objetivo incrementar a qualificação e
competências  do  corpo  docente  para  o  atendimento  de  habilidades  e  atividades
operativas específicas, que podem ser oferecidas por pessoal com experiência em cada
uma delas. Trata-se da admissão de profissionais para atuar em conteúdos específicos,
conforme sua experiência profissional.  Portanto, seu reconhecimento e admissão E-
devem  ser  realizados  pelas  instituições  de  ensino,  de  acordo  com  sua  Proposta
Pedagógica Curricular e estas normas. Evidencia-se, ainda, a necessidade de observar
a  legislação  pertinente  às  contratações  e  às  orientações  das  mantenedoras.  2.6.
Proposta Pedagógica Curricular As Propostas Pedagógicas Curriculares das instituições
e redes de ensino para o desenvolvimento do currículo  de seus cursos devem ser
elaboradas e executadas com ativa participação dos seus professores, nos termos dos
artigos 12 e 13 da LDB, considerando as múltiplas dimensões dos estudantes, visando
seu pleno desenvolvimento e formação integral, acompanhando o que estabelecem as
Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio: Art.  26. Com fundamento no princípio do
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e na
gestão democrática, a proposta pedagógica das unidades escolares deve traduzir  a
proposta  educativa  construída  coletivamente,  garantida  a  participação  efetiva  da
comunidade escolar e local, bem como a permanente construção da identidade entre a
escola  e  o  território  no  qual  está  inserida.  §  1º  Cabe  a  cada  unidade  escolar  a
elaboração da sua proposta pedagógica em consonância com o documento curricular
definido pelo seu sistema de ensino. § 2º A proposta pedagógica deve conter o desenho
dos  arranjos  curriculares  a  serem  oferecidos  pela  unidade  escolar,  bem  como  as
estratégias para a oferta de itinerários formativos. § 3º A proposta pedagógica, na sua
concepção e implementação, deve considerar os estudantes e os professores como
sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade
e  singularidade.  §  4º  A instituição  de  ensino  deve  atualizar,  periodicamente,  sua
proposta pedagógica e dar-lhe publicidade à comunidade escolar e às famílias. Art. 27.
A proposta  pedagógica  das  unidades  escolares  que  ofertam o  ensino  médio  deve
considerar:  I  -  atividades integradoras artístico-culturais,  tecnológicas e  de iniciação
científica,  vinculadas  ao  trabalho,  ao  meio  ambiente  e  à  prática  social;  II  -
problematização  como  instrumento  de  incentivo  à  pesquisa,  à  curiosidade  pelo
inusitado  e  ao  desenvolvimento  do  espírito  inventivo;  III  -  a  aprendizagem  como
processo de apropriação significativa dos conhecimentos, superando a aprendizagem
limitada à memorização; IV - valorização da leitura e da produção escrita em todos os
campos  do  saber;  V  -  comportamento  ético,  como  ponto  de  partida  para  o
reconhecimento  dos  direitos  humanos  e  da  cidadania,  e  para  a  prática  de  um
humanismo contemporâneo expresso pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da
identidade do outro e pela incorporação da solidariedade; VI - articulação entre teoria e
prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades práticas ou experimentais; VII -
integração  com  o  mundo  do  trabalho  por  meio  de  estágios,  de  aprendizagem
profissional,  entre  outras,  conforme  legislação  específica,  considerando  as
necessidades  e  demandas  do  mundo  de  trabalho  em  cada  região  e  Unidade  da
Federação; VIII - utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos
ambientes  de  aprendizagem  e  construção  de  novos  saberes;  IX  -  capacidade
permanente de aprender a aprender, desenvolvendo a autonomia dos estudantes; X -
atividades sociais que estimulem o convívio humano; XI - avaliação da aprendizagem,
com  diagnóstico  preliminar,  e  entendida  como  processo  de  caráter  formativo,
permanente  e  cumulativo;  XII  -  acompanhamento  da  vida  escolar  dos  estudantes,
promovendo o desempenho, análise de resultados e comunicação com a família; XIII -
atividades complementares e de superação das dificuldades de aprendizagem para que
o estudante  tenha êxito  em seus estudos;  XIV -  reconhecimento  e atendimento  da
diversidade  e  diferentes  nuances  da  desigualdade  e  da  exclusão  na  sociedade
brasileira;  XV  -  promoção  dos  direitos  humanos  mediante  a  discussão  de  temas
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relativos a raça e etnia,  religião,  gênero,  identidade de gênero e orientação sexual,
pessoas  com  deficiência,  entre  outros,  bem  como  práticas  que  contribuam  para  a
igualdade e para o enfrentamento de preconceitos, discriminação e violência sob todas
as formas; XVI - análise e reflexão crítica da realidade brasileira, de sua organização
social  e  produtiva  na  relação  de  complementaridade  entre  espaços  urbanos  e  do
campo; XVII - estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais, conduzindo a
educação ambiental  como uma prática educativa integrada,  contínua e permanente;
XVIII - práticas desportivas e de expressão corporal, que contribuam para a saúde, a
sociabilidade e a cooperação; XIX - atividades intersetoriais, entre outras, de promoção
da saúde física e mental, saúde sexual e saúde reprodutiva, e prevenção do uso de
drogas; XX - produção de mídias nas escolas a partir da promoção de atividades que
favoreçam as habilidades de leitura e análise do papel cultural, político e econômico
dos meios de comunicação na sociedade; XXI - participação social e protagonismo dos
estudantes, como agentes de transformação de suas unidades de ensino e de suas
comunidades; XXII - condições materiais, funcionais e didático-pedagógicas, para que
os profissionais da escola efetivem as proposições do projeto; XXIII - o Projeto de Vida
e carreira do estudante como uma estratégia pedagógica, cujo objetivo é promover o
autoconhecimento  do  estudante  e  sua  dimensão  cidadã,  de  modo  a  orientar  o
planejamento da carreira profissional almejada, a partir  de seus interesses, talentos,
desejos  e  potencialidades.  Parágrafo  único.  A  proposta  pedagógica  deve,  ainda,
orientar:  a)  dispositivos,  medidas  e  atos  de  organização  do  trabalho  escolar;  b)
mecanismos de promoção e fortalecimento da autonomia escolar, mediante a alocação
de  recursos  financeiros,  administrativos  e  de  suporte  técnico  necessários  à  sua
realização;  c)  adequação  dos  recursos  físicos,  inclusive  organização  dos  espaços,
equipamentos, biblioteca, laboratórios e outros ambientes educacionais. Na elaboração
desses documentos, deve-se considerar também o exposto na Resolução CNE/CP n.º
4/2018, que trata da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM):
Artigo  7º  Os  currículos  e  as  propostas  pedagógicas  das  instituições  escolares,
considerando o disposto no Art. 27 da Resolução CNE/CEB n.º 3/2018, devem adequar
as proposições da BNCC-EM à realidade local e dos estudantes, tendo em vista: I -
Contextualizar  os conteúdos dos componentes curriculares,  identificando estratégias
para  apresentá-los,  representá-los,  exemplificá-los,  conectá-los  e  torná-los
significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens
estão  situadas;  II  -  Decidir  sobre  formas  de  organização  interdisciplinar  dos
componentes  curriculares  e  fortalecer  a  competência  pedagógica  das  equipes
escolares  para  adotar  estratégias  mais  dinâmicas,  interativas  e  colaborativas  em
relação à gestão do ensino e da aprendizagem; III - Selecionar e aplicar metodologias e
estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a
conteúdos complementares,  se  necessário,  para  trabalhar  com as necessidades de
diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades,
seus  grupos  de  socialização  etc.;  IV  -  Conceber  e  pôr  em  prática  situações  e
procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens; V - Construir e
aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem
em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como
referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos estudantes;
VI - Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar
o processo de ensinar e aprender; VII - Criar e disponibilizar materiais de orientação
para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente
que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem;
VIII  -  Manter  processos  contínuos  de  aprendizagem  sobre  gestão  pedagógica  e
curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino. §
1º 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

  5ª Reunião Extraordinária  - 15ª Sessão - Conselho Pleno – Reunião Extraordinária.

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242



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. § 2º 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.  Observa-se  que  esses
documentos se detêm a estabelecer os princípios, temas e conhecimentos gerais a
partir  dos  quais  as  propostas  curriculares  devem  ser  construídas.  A  forma  de
organização,  os  componentes  curriculares  e  a  distribuição  de  carga  horária  são
atribuições  das  redes  e  instituições  de  ensino,  na  elaboração  de  suas  Propostas
Pedagógicas Curriculares. 2.7. Sistema de Avaliação A avaliação no Ensino Médio tem
função formadora e orientadora do processo ensino e aprendizagem e compreende as
dimensões  de  avaliação  do  estudante,  institucional,  da  organização  pedagógica
curricular  e  da  oferta  dessa  etapa  educacional.  É  base  fundamental  para  o
acompanhamento  e  a  proposição  de  políticas  públicas  voltadas  a  esta  etapa  da
Educação Básica. O Estado do Paraná, a partir da Lei n.º 18.492/2015, que aprovou o
Plano Estadual de Educação, em seu art. 11, caput e Meta 7, determinou a organização
do  Sistema  Estadual  de  Avaliação  da  Educação  Básica  (Saep),  estabelecendo  a
periodicidade de ciclos avaliativos bianuais, frequência mínima de adesão e categorias
de análise com indicadores referentes ao rendimento escolar  e  ao desempenho do
estudante, bem como a avaliação institucional. A realização do Saep prevê organização
de  dados  por  ciclos  regulatórios,  com  apoio  do  Instituto  Paranaense  de
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (Ipardes)  e  demais  fontes  censitárias,
explicitando  agregados  por  etapa,  estabelecimento  de  ensino,  dependência
administrativa e total do Estado, sendo amplamente divulgados, para se constituírem
em fonte de informação destinada à avaliação da qualidade e para a orientação das
políticas  públicas  para  a  Educação  Básica.  Este  Sistema  de  Avaliação  deve  ser
normatizado  e  regulado  pelo  Conselho  Estadual  de  Educação,  executado  pela
Secretaria de Estado da Educação e Esporte e implementado e desenvolvido pelas
instituições e redes de ensino. Envolve a avaliação institucional externa e a avaliação
interna, que são complementares e necessárias na compreensão da escola e do seu
valor  social.  A avaliação  é  o  referencial  utilizado  para  o  processo  regulatório  e  de
supervisão.  Tem  caráter  pedagógico,  formativo  e  interdisciplinar  estratégico  para  a
tomada de decisões pedagógicas e administrativas e para a formulação de políticas
públicas.  Caracteriza-se  por  acrescentar  ao  processo  avaliativo  um  olhar  global  e
sistêmico à instituição de ensino, razão pela qual é realizada por órgãos e pessoas que
não possuem vínculo direto com a instituição de ensino e seus cursos. Desenvolve-se
com  base  em  norma  específica  expedida  pelo  Conselho  Estadual  de  Educação  e
compreendem  procedimentos  administrativos,  verificações  in  loco,  instrumentos  e
manuais  específicos  que  convergem  na  elaboração  de  relatórios,  analisados  pelos
órgãos  competentes.  Nessa  condição,  trata-se  de  processo  avaliativo  que  permite
também o acompanhamento pela sociedade. A avaliação interna é implementada em
processos de autoavaliação, com base em critérios estabelecidos pelo órgão normativo
do  Sistema  de  Ensino.  Tem  por  referencial  os  relatórios  emitidos  a  partir  do  ato
regulatório anterior,  culminando em prospecções e ações internas às instituições de
ensino e seus cursos, buscando a melhoria contínua e o desenvolvimento institucional.
É base para o planejamento estratégico da instituição de ensino, consolidado em seu
Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  e  para  o  seu  acompanhamento  e
monitoramento.  Nessa  condição,  é  realizada  pela  instituição  de  ensino,  com
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participação  efetiva  da  comunidade  escolar  e  local.  A  avaliação  institucional
compreende  as  dimensões:  1.  organização  institucional;  2.  políticas  educacionais,
normativas e práticas institucionais;  3. corpo social;  4.  infraestrutura. A avaliação de
cursos abrange:  1.  organização didático  pedagógica;  2.  corpo docente e tutorial;  3.
infraestrutura  específica  para  o  curso.  O  Sistema  de  Avaliação  estruturado  nesses
termos deve fornecer, entre outras dimensões, categorias e indicadores relevantes ao
Sistema Estadual de Ensino, informações sobre: o perfil dos estudantes e do corpo de
profissionais da educação; as relações entre o corpo docente, o técnico e o discente; a
infraestrutura das escolas; formas e modalidades de oferta; os recursos pedagógicos
disponíveis;  os processos da gestão;  enfim, informações qualitativas e quantitativas
acerca da evolução e do funcionamento do Sistema Estadual de Ensino. A avaliação de
desempenho  de  estudantes  no  âmbito  do  Saep  deve  ser  realizada  com  base  em
exames estaduais e nacionais, em colaboração com os municípios, caso mantenham
sistemas  de  ensino  próprios,  organizados  nos  termos  da  lei  específica,  e  que
contenham  avaliação  do  rendimento  escolar.  A  avaliação  efetuada  em  regime  de
colaboração deve assegurar a compatibilidade metodológica, especialmente no que se
refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. A avaliação do Ensino
Médio estende-se, também, para a dimensão mais ampla de seu desenvolvimento em
nível estadual, pelo acompanhamento das previsões do Plano Estadual de Educação
relativas  a  esta  etapa  da  Educação  Básica,  da  implementação  da  Base  Nacional
Comum Curricular,  do  Referencial  Curricular  para  o  Ensino  Médio  do Paraná  e  da
implantação destas Diretrizes Curriculares Complementares. A avaliação do rendimento
do estudante no âmbito da instituição de ensino deve estar em consonância com a
Proposta  Pedagógica  Curricular,  contida  no  Projeto  Político  Pedagógico  e  no
Regimento  Escolar.  Portanto,  cumprir  as  exigências  curriculares  do  Ensino  Médio
requer modelos avaliativos compatíveis com a escolha metodológica da instituição de
ensino e estar de acordo com suas particularidades. Essa é premissa que engloba os
programas, projetos e outras atividades desenvolvidas pela instituição, de tal forma, que
ao  final  do  Ensino  Médio  o  estudante  demonstre  ter  adquirido  as  competências
previstas para esta etapa de ensino. Observa-se que essa avaliação do estudante deve
ter caráter formativo e considerar o desenvolvimento curricular progressivo, de modo a
consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o final
do Ensino Médio. A avaliação nesses termos pressupõe compreender e trabalhar com o
conhecimento  enquanto  valor  sócio-histórico,  com  metodologias  próprias  que
proporcionem postura crítica em relação à estratégia de sobrevivência do estudante
frente  às  dinâmicas  mudanças  na  sociedade  contemporânea.  A  partir  dessa
compreensão, o rendimento do estudante deve ser entendido como a verificação da
capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de forma que
estes possam ser articulados e integrados, expressando-se nas competências gerais da
Educação Básica e especificas das áreas de conhecimento descritas no Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná. Complementando, as Diretrizes Curriculares
Nacionais  para  o  Ensino  Médio  discorrem  amplamente  sobre  a  importância  do
aproveitamento  de  estudos  e  experiências  do  estudante  em diferentes  espaços  de
aprendizagem,  válidos tanto para a formação geral  básica como para  os  itinerários
formativos.  Nesse  caminho,  as  instituições  de  ensino  poderão  realizar  os
procedimentos  de  avaliação  para  aproveitamento  de  estudos  realizados  em  outras
instituições de ensino, nacionais ou estrangeiras, e serem computados como parte da
carga horária do Ensino Médio. Da mesma forma, poderão estabelecer procedimentos
para aproveitamento de experiências adquiridas fora do ambiente escolar, que poderão
ser contabilizados como certificações complementares,  devendo constar do histórico
escolar  do estudante.  O aproveitamento de estudos e de experiências,  avaliados e
reconhecidos pela instituição de ensino à luz da sua Proposta Pedagógica Curricular do
Ensino  Médio,  pode  compor,  até  50%  (cinquenta  por  cento)  da  carga  horária  do
componente  curricular  ao  qual  se  relaciona e deve estar  previsto  e disciplinado no
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Regimento  Escolar.  Chama-se  a  atenção  para  o  processo  avaliativo  que  deverá
decorrer do trânsito entre itinerários formativos e entre diferentes instituições de ensino
pelo  estudante,  este  último  no  caso  de  transferência,  que  igualmente  deverá  ser
previsto e disciplinado no Regimento Escolar. As instituições de ensino devem explicitar
em  sua  Proposta  Pedagógica  Curricular  os  procedimentos  destinados  a  adaptar,
quando necessário, o estudante nos casos de trânsito entre os itinerários formativos e
de transferência de outra instituição de ensino. III - O REFERENCIAL CURRICULAR
PARA O ENSINO MÉDIO DO PARANÁ 3.1 Texto introdutório 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.  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:  [...]  É  preciso  entender  e  bem
administrar, como se registra, a transição entre as etapas e fases da Educação Básica,
vista como “um momento crucial e complexo na vida das crianças e as instituições de
ensino devem constituir ações que minimizem a ruptura que pode ser causada” (p. 22),
atendendo  às  especificidades  das  crianças.  E,  embora  agora  não  seja  o  momento
adequado para estabelecer relações com o Ensino Médio, [...] não se pode perder de
vista a importância da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para a passagem
sensível  e  socialmente  crítica  para  o  Ensino  Médio,  que  tanto  tem preocupado  os
educadores, por ser exatamente o período de afirmação de valores individuais e sociais
dos  estudantes,  em sua  passagem pela  adolescência,  já  em direção  para  a  idade
adulta.  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 aspecto 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.  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. 3.2 – Formação Geral Básica A
formação geral básica do estudante do Ensino Médio é constituída a partir da BNCC-
EM 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 nos seguintes termos: Art.
4º A BNCC-EM reitera seu fundamento nas seguintes competências gerais, expressão
dos  direitos  e  objetivos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  dos  estudantes:  I  -
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar  para  a  construção  de  uma  sociedade  justa,  democrática  e  inclusiva.  II  -
Exercitar  a  curiosidade  intelectual  e  recorrer  à  abordagem  própria  das  ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. III
- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, e também participar
de  práticas  diversificadas  da  produção  artístico-cultural.  IV  -  Utilizar  diferentes
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linguagens -  verbal  (oral  ou  visual-motora,  como Libras,  e  escrita),  corporal,  visual,
sonora e digital  -,  bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e produzir  sentidos que levem ao entendimento mútuo. V -
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica,  significativa,  reflexiva  e  ética  nas  diversas  práticas  sociais  (incluindo  as
escolares)  para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar  informações,  produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva. VI - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer  escolhas alinhadas ao exercício  da cidadania e  ao seu
Projeto de Vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. VII -
Argumentar  com  base  em  fatos,  dados  e  informações  confiáveis,  para  formular,
negociar  e  defender  ideias,  pontos  de  vista  e  decisões  comuns,  que  respeitem  e
promovam  os  direitos  humanos,  a  consciência  socioambiental  e  o  consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. VIII - Conhecer-se, apreciar-se e
cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas. IX - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento  e  valorização  da  diversidade  de  indivíduos  e  de  grupos  sociais,  seus
saberes,  identidades,  culturas  e  potencialidades,  sem  preconceitos  de  qualquer
natureza.  X  -  Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade,  resiliência  e  determinação,  tomando  decisões  com base  em princípios
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 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.  Ainda,  é necessário o cumprimento das
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.  Também,  neste  documento  e  na  Proposta
Pedagógica Curricular  das instituições e  redes de ensino  devem estar  previstas as
estratégias e medidas adotadas para intensificar o processo de inclusão dos estudantes
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.  As  Propostas
Pedagógicas Curriculares das instituições de ensino, considerando o disposto no Art. 27
da Resolução CNE/CEB n.º 3/2018, devem adequar as proposições da BNCC-EM à
realidade local e dos estudantes, tendo em vista: I - Contextualizar os conteúdos dos
componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los,
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e
do tempo nos quais  as  aprendizagens estão situadas;  II  -  Decidir  sobre  formas de
organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência
pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e
colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem; III  -  Selecionar e
aplicar  metodologias  e  estratégias  didático-pedagógicas diversificadas,  recorrendo  a
ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com
as necessidades de diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura de origem,
suas comunidades, seus grupos de socialização etc.; IV - Conceber e pôr em prática
situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens; V
- Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado
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que  levem em conta  os  contextos  e  as  condições  de  aprendizagem,  tomando  tais
registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e
dos  estudantes;  VI  -Selecionar,  produzir,  aplicar  e  avaliar  recursos  didáticos  e
tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender VII - Criar e disponibilizar
materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes
de  formação  docente  que  possibilitem contínuo  aperfeiçoamento  dos  processos  de
ensino  e  aprendizagem;  VIII  -  Manter  processos  contínuos  de  aprendizagem sobre
gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e
sistemas  de  ensino.  §  1º  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. § 2º 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. 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 básica de
todo  tipo  de  oferta  do  Ensino  Médio.  As  competências  específicas  das  áreas  de
conhecimento e suas tecnologias estão definidas nacionalmente da seguinte forma: I -
Linguagens  e  suas  tecnologias:  a)  Compreender  o  funcionamento  das  diferentes
linguagens  e  práticas  culturais  (artísticas,  corporais  e  verbais)  e  mobilizar  esses
conhecimentos  na  recepção  e  produção  de  discursos  nos  diferentes  campos  de
atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e
para  continuar  aprendendo.  b)  Compreender  os  processos  identitários,  conflitos  e
relações  de  poder  que  permeiam as  práticas  sociais  de  linguagem,  respeitando as
diversidades e a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em
princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos,
exercitando o autoconhecimento,  a empatia,  o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação,  e  combatendo preconceitos de qualquer  natureza.  c)  Utilizar  diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração,
protagonismo e autoria na vida pessoal  e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e
solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos
Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável,  em âmbito local,
regional, nacional e global. d) Compreender as línguas como fenômeno (geo) político,
histórico,  cultural,  social,  variável,  heterogêneo  e  sensível  aos  contextos  de  uso,
reconhecendo suas variedades e vivenciadas como formas de expressões identitárias,
pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer
natureza. e) Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas
práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando as como formas de expressão de
valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. f)
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando
suas  características  locais,  regionais,  nacionais  e  globais,  e  mobilizar  seus
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conhecimentos  sobre  as  linguagens  artísticas  para  dar  significado  e  (re)construir
produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e
criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. g) Mobilizar
práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas,
criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-
se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência,
cultura,  trabalho,  informação  e  vida  pessoal  e  coletiva.  II  -  Matemática  e  suas
tecnologias:  a)  Utilizar  estratégias,  conceitos  e  procedimentos  matemáticos  para
interpretar  situações  em diversos  contextos,  quer  sejam atividades  cotidianas,  quer
sejam fatos das Ciências da Natureza, Humanas ou Sociais, em relação a questões
socioeconômicas  ou  tecnológicas,  divulgadas  por  diferentes  meios,  de  modo  a
contribuir para uma formação geral. b) Propor e/ou participar de ações para investigar
desafios  do  mundo  contemporâneo  e  tomar  decisões  éticas  e  socialmente
responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os de situações de
saúde, sustentabilidade, além dos relacionados a implicações da tecnologia no mundo
do  trabalho,  entre  outros,  mobilizando  e  articulando  conceitos,  procedimentos  e
linguagens  próprios  da  Matemática.  c)  Utilizar  estratégias,  conceitos,  definições  e
procedimentos matemáticos para interpretar,  construir modelos e resolver problemas
em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das
soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. d) Compreender e
utilizar,  com  flexibilidade,  fluidez  e  precisão,  diferentes  registros  de  representação
matemáticos  (algébrico,  geométrico,  estatístico,  computacional  etc.),  na  busca  de
solução  e  comunicação  de  resultados  de  problemas.  e)  Investigar  e  estabelecer
conjecturas  a  respeito  de  diferentes  conceitos  e  propriedades  matemáticas,
empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e
diferentes  tecnologias,  identificando  a  necessidade,  ou  não,  de  uma  demonstração
cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. III - Ciências da Natureza
e suas tecnologias: a) Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base
nas interações e relações entre  matéria  e  energia,  para propor  ações individuais  e
coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais
e melhorem as condições de vida em âmbito local,  regional  e global.  b)  Analisar  e
utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar
argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e
do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. c) Investigar
situações-problema e  avaliar  aplicações  do  conhecimento  científico  e  tecnológico  e
suas  implicações  no  mundo,  utilizando  procedimentos  e  linguagens  próprios  das
Ciências  da  Natureza,  para  propor  soluções  que  considerem  demandas  locais,
regionais,  nacionais  e/ou  globais,  e  comunicar  suas  descobertas  e  conclusões  a
públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias
digitais  de  informação  e  comunicação  (TDIC).  IV  -  Ciências  Humanas  e  Sociais
aplicadas: a) Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais
nos  âmbitos  local,  regional,  nacional  e  mundial  em  diferentes  tempos,  a  partir  da
pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes
pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza
científica;  b)  Analisar  a  formação de territórios  e fronteiras  em diferentes  tempos e
espaços,  mediante  a  compreensão  das  relações  de  poder  que  determinam  as
territorialidades  e  o  papel  geopolítico  dos  Estados-Nações;  c)  Analisar  e  avaliar
criticamente as relações de diferentes grupos,  povos e sociedades com a natureza
(produção,  distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais,
com vista à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência,  a
ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e
global; d) Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios,
contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e
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transformação das sociedades; e) Identificar e combater as diversas formas de injustiça,
preconceito  e  violência,  adotando  princípios  éticos,  democráticos,  inclusivos  e
solidários, e respeitando os Direitos Humanos; f) Participar do debate público de forma
crítica, respeitando as diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício
da cidadania e ao seu Projeto de Vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.  Parágrafo  único.  A  organização  e  a  progressão  das  Áreas  de
Conhecimento  e  das  respectivas  competências  e  habilidades,  visando  ao  pleno
desenvolvimento  dos  estudantes  na  perspectiva  da  educação  integral,  conforme
disposto no Art.  12 da Resolução CNE/CEB n.º 3/2018, serão feitas de acordo com
critérios estabelecidos em cada sistema de ensino, à luz do anexo do documento da
BNCC  intitulado  "O  Ensino  Médio  no  contexto  da  Educação  Básica".  Reitera-se  a
necessidade  de  acrescentar  as  especificidades  de  natureza  histórica,  econômica,
social,  cultural  e  outros  ao  conjunto  de  competências  e  habilidades  regionais  e
estaduais do Referencial  Curricular do Estado, de modo a serem contemplados nos
currículos de Ensino Médio de todas as instituições e redes do Sistema Estadual de
Ensino que ofertam essa etapa da Educação Básica.  3.3 – Itinerários Formativos -
Conforme  já  mencionado  anteriormente,  os  itinerários  formativos  destinam-se  ao
aprofundamento das áreas de conhecimento ou então à formação técnica e profissional
e  podem ser  ofertados como itinerários  integrados.  No caso de oferta  do  Itinerário
Formação Técnica e Profissional,  os conteúdos,  competências e habilidades devem
acompanhar as definições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, quanto à carga
horária  e  aos  conteúdos  básicos,  para  assegurar  a  certificação  dos  estudantes  e
inserção no mercado de trabalho. 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.  Considerando que as  maiores
taxas de abandono e reprovação ocorrem no primeiro ano letivo 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 n.º 13.415/2017. O Referencial orienta
também quanto à oferta de unidades curriculares eletivas a serem escolhidas pelos
estudantes.  A carga  horária  dessas  unidades  completa  ou  é  acrescentada  à  carga
horária realizada pelo estudante no itinerário formativo, desde que não exceda 20%
(vinte por cento) da carga horária total. 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. 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 na comunidade local. Quanto à escolha do
modelo de organização dos itinerários, as instituições e redes devem escolher quais
itinerários construirão, assim como quais os eixos estruturantes mobilizados, a partir
das definições acima. Esse processo de escolha deve ser orientado pelo Referencial
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Curricular  para  o Ensino  Médio  do Paraná.  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  têm liberdade  de  organizar  a  oferta  do  itinerário
formativo  de  acordo  com  sua  identidade  e  possibilidades.  Essas  trilhas  cuja
possibilidade  de  oferta  pode,  inclusive,  ser  semestral,  devem  ser  escolhidas  pelas
instituições e redes de ensino 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.  3.4 Itinerário Formação Técnica e
Profissional  - 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 Formação Técnica e Profissional, as
diferentes formas de oferta e organização curricular e as possibilidades de arranjos
interinstitucionais.  Ainda,  indica  que  esse  itinerário  tem  por  objetivo  qualificar  o
estudante  para  as  adaptações  às  sucessivas  mudanças  no  mundo  do  trabalho
contemporâneo.  Nessa  linha,  as  unidades  curriculares  que  compõe  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: • 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.  •  Concomitante,  ofertada  a  quem ingressa  no  Ensino
Médio  ou  já  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.  •  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 Formação Técnica e Profissional
poderá  ser  estruturado  e  organizado  em  etapas  com  terminalidade  e  saídas
intermediárias, desde que devidamente descritas no Plano de Curso. As etapas devem
ter  pelo  menos  20%  (vinte  por  cento)  da  carga  horária  mínima  indicada  para  a
respectiva habilitação profissional no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e permitirá
a obtenção de certificados de Qualificação Profissional.  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
Pedagógica  Curricular,  Projeto  Político  Pedagógico  e  Regimento  Escolar.  Enquanto
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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 transdisciplinaridade 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  básica  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 do itinerário a 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  pedagógica  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  o
Itinerário 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  à 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 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.  IV  –  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  operacionalização  das
possibilidades de organização do currículo e da Proposta Pedagógica Curricular a partir
do  Referencial  Curricular  do  Ensino  Médio  do  Paraná,  das  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  e  destas  Diretrizes  Curriculares  Complementares  deve  obedecer  aos
seguintes parâmetros: a) o tratamento metodológico que evidencie a contextualização,
a diversificação e a transdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação
entre diferentes campos de saberes específicos e vivências práticas; b) o vínculo da
educação  escolar  ao  mundo  do  trabalho  e  à  prática  social;  c)  a  possibilidade  de
aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências
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pessoais, sociais e do trabalho; d) as formas de organização e propostas de progressão
que julgarem pertinentes ao seu contexto;  e,  e)  a indissociabilidade entre formação
geral básica e itinerário formativo. A Formação Geral Básica, por área do conhecimento,
deve contemplar conteúdos, estudos e práticas sobre: a) língua portuguesa, em todos
os anos, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas
línguas maternas; b) matemática em todos os anos; c) conhecimento do mundo físico e
natural  (geográfico,  biológico,  químico  e  físico)  e  da  realidade  social  e  política  do
Paraná, do Brasil e do mundo; d) arte, especialmente em suas expressões regionais,
desenvolvendo as linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro; e)
educação física,  com prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei;  f)
história do Paraná (estadual, regional e local), do Brasil e do mundo, levando em conta
as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo e território
brasileiro e paranaense, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia; g)
história  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena,  em  especial  nos  estudos  de  arte,  de
literatura e história brasileiras; h) sociologia e filosofia; i)língua inglesa. Os itinerários
formativos  devem  ser  organizados  com  aprofundamento  das  quatro  áreas  de
conhecimento  e  a  formação  técnica  profissional.  Os  seguintes  componentes
curriculares fazem parte e complementam a carga horária dos itinerários formativos: a)
Projeto de Vida, obrigatório em todos os períodos letivos; b) componentes curriculares
eletivos; c) outras línguas estrangeiras, quando possível, considerando a localização da
instituição de ensino  e sua relação com culturas  e etnias.  Os itinerários formativos
devem garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e uso de metodologias que
favoreçam o protagonismo juvenil,  e organizar-se, de acordo com as instituições de
ensino,  em torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes:  a) investigação
científica;  b)  processos  criativos;  c)  mediação  e  intervenção  sociocultural;  d)
empreendedorismo. A organização dos itinerários formativos deverá observar o contido
na Portaria MEC n.º 1.432/2018, que estabelece os referenciais para sua elaboração. É
assegurado aos estudantes a escolha do itinerário formativo conforme seu interesse e
Projeto de Vida, devendo as instituições e redes de ensino orientá-los nesse processo.
O estudante pode mudar sua escolha de itinerário formativo ao longo de seu curso. As
instituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná devem ofertar todos os itinerários
formativos  de  aprofundamento  das  áreas  de  conhecimento,  integrados  ou  não,  de
acordo com os interesses dos estudantes e das condições de oferta da instituição de
ensino: a) linguagens e suas tecnologias; b) matemática e suas tecnologias; c) ciências
da natureza e suas tecnologias; d) ciências humanas e sociais aplicadas. A oferta do
Itinerário  Formação  Técnica  e  Profissional,  integrada  ou  não,  fica  a  critério  das
instituições de ensino. Na implementação dos itinerários formativos cabe às instituições
e  redes  de  ensino  definir:  a)  a  sequência  em  que  os  eixos  estruturantes  serão
percorridos e as formas de conexão entre eles; b) o tipo de organização curricular a ser
mobilizado por: trilhas, disciplinas, oficinas, unidades/campos temáticos, projetos, entre
outras  possibilidades  de  flexibilização  dos  currículos  no  Ensino  Médio;  c)  se  os
itinerários  formativos  terão  como  foco  uma  ou  mais  Áreas  de  Conhecimento,  a
combinação de uma Área de Conhecimento com a Formação Técnica e Profissional ou
apenas a Formação Técnica e Profissional. 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 (três mil)
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) horas: 1.800 (um mil e oitocentas) horas
de formação geral básica, e carga horária mínima de 1.200 (um 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
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computadas  na  carga  horária  total  do  itinerário  formativo;  d)  para  o  Ensino  Médio
diurno, podem ser realizadas atividades não presenciais em até 20% (vinte por cento)
da carga horária total do curso e para o Ensino Médio noturno, podem ser realizadas
atividades não presenciais em até 30% (trinta por cento) da carga horária total do curso,
obedecendo as normas específicas estaduais e nacionais; e) no Ensino Médio noturno,
adequado às condições do estudante e respeitados o mínimo de 200 (duzentos) dias
letivos  e  800  (oitocentas)  horas  anuais,  a  proposta  pedagógica  deve  atender,  com
qualidade,  a  sua  singularidade,  especificando  uma  organização  curricular  e
metodológica  diferenciada,  e  pode,  para  garantir  a  permanência  e  o  êxito  destes
estudantes, ampliar a duração do curso para mais de 3 (três) anos, com menor carga
horária diária e anual, garantido o total mínimo de 3.000 (três mil) horas; f) a critério das
instituições de ensino e diante das condições de seus estudantes, podem ser realizadas
atividades não presenciais  em até  30% (trinta  por  cento)  da  carga horária  total  no
ensino  noturno,  podendo  incidir  tanto  na  formação  geral  básica  quanto,
preferencialmente,  nos  itinerários  formativos  do  currículo,  desde  que  haja  suporte
tecnológico  –  digital  ou  não  –  e  pedagógico  apropriado,  necessariamente  com
acompanhamento/coordenação de docente da unidade escolar onde o estudante está
matriculado; g) as instituições e redes de ensino deverão distribuir a carga horária total
obrigatória de 1.800 (um mil  e oitocentas) horas da formação geral  básica de duas
formas: I - 800 (oitocentas) horas no primeiro ano, 700 (setecentas) horas no segundo
ano e 300 (trezentas) horas no terceiro ano; II - 800 (oitocentas) horas no primeiro ano,
600 (seiscentas) horas no segundo ano e 400 (quatrocentas) horas no terceiro ano; h) a
distribuição da carga horária da formação geral básica no ensino noturno deve seguir a
mesma proporção estabelecida acima, com oferta em três ou mais anos de duração; i)
a distribuição das 1.800 (um mil e oitocentas) horas da formação geral básica indicada
acima poderá ser alterada, exclusivamente, no Ensino Médio com o Itinerário Formação
Técnica  e  Profissional,  para  atender  as  necessidades  de  progressão  curricular  dos
cursos técnicos e a certificação intermediária, contudo, mantendo a maior proporção
para formação geral nos dois primeiros anos do curso; e, j) a distribuição das cargas
horárias das modalidades deverá seguir as normas nacionais e estaduais específicas.
As determinações consolidadas nesta Deliberação não apontam para a autorização de
um  novo  curso  de  Ensino  Médio,  ou  emissão  de  novo  ato  regulatório,  mas  de
adequações pertinentes na Proposta Pedagógica Curricular e de revisão decorrente do
Projeto  Político  Pedagógico  e  Regimento  Escolar  das  instituições  de  ensino.  As
adequações devem ser realizadas pelas instituições de ensino, no exercício de sua
autonomia,  e  em  conformidade  com  esta  Deliberação  e  normas  específicas  deste
Conselho.  Excetuam-se desse regramento  as  instituições de ensino  que optem por
iniciar, a partir de 2022, a oferta do Ensino Médio com o itinerário de Formação Técnica
e Profissional. Estas deverão formalizar pedido de autorização de curso nos termos da
Deliberação em vigor que trata da matéria. É a Indicação. Curitiba, julho de 2021”.  O
texto acima faz parte da Indicação citada e foi  criteriosamente discutido e analisado
pelo  Conselho  Pleno,  considerando  fatores  de  textualidade,  especialmente  a
concatenação  de  ideias,  elementos  de  sequenciação,  intertextualidade  com  a
Legislação vigente e com as próprias  Diretrizes Curriculares Complementares para o
Novo Ensino Médio do Paraná e a BNCC. As discussões e sugestões do Conselho
Pleno resultaram em acréscimos e supressões de termos,  além de adequações de
frases  e  reestruturação  de  parágrafos,  com  vistas  a  assegurar  o  encadeamento
coerente e coeso do texto como um todo.  Houve contribuições de todos(as) os(as)
Conselheiros(as).  A Conselheira Tais Maria Mendes registrou que discorda da política
de  formação docente  da  Seed que,  nos últimos  anos não  ofereceu formação  para
professores e funcionários. Ressaltou que até agora não entendeu quando, como e
onde a escola irá se reunir para discutir a Proposta Pedagógica. O Conselheiro Flávio
Vendelino Scherer expôs que as escolas de Toledo estão aguardando o documento do
Conselho. A Conselheira Naura Nanci Muniz Santos observou que sem a Deliberação
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fica difícil elaborar as propostas e que as escolas privadas estão em fase de estudos. O
Conselheiro Oscar Alves observou que foi aprovado um cronograma que assegura que
tão logo a Indicação e a Deliberação sejam aprovadas, diversas ações serão iniciadas
pela Seed, entende que apenas a formação inicial está atrasada. A Conselheira Sandra
Teresinha da Silva disse que os atos são claros a que se destinam. No caso do Ensino
Médio,  toda vez que houver  uma alteração no curso  deve-se solicitar  alteração de
Plano de Curso. As instituições devem adequar-se à nova norma. O Conselheiro Décio
Sperandio  observou que se  a  instituição já  tem curso  técnico  profissionalizante  ela
precisa alterar seu Plano de Curso. O Conselheiro Oscar Alves destacou que, quando a
instituição  altera  sua  Matriz  Curricular  ela  solicita  alteração  daquele  parecer  que
aprovou aquele Plano de Curso e o CEE autoriza. O Presidente do CEE/PR ressaltou
que o CEE está sobrecarregado, e é preciso ter cautela para não aprovar algo que
depois o CEE não dará conta. Ressaltou ainda que o Conselho deve se ocupar em
discutir grandes temas, respeitar a legalidade, mas deixar tudo mais ágil. O Conselheiro
Décio  Sperandio  expôs  que  as  instituições  devem  implementar  sua  Proposta
Pedagógica gradativamente, até 2022. O Presidente do CEE/PR alertou que não se
pode  criar  uma  norma  impraticável.  Deve-se  levar  em  consideração  que  neste
momento, todas as escolas farão um esforço muito grande para realizar as adequações
até  dezembro.  Estamos  definindo  uma  Deliberação  que  trata  de  uma  situação
específica que é o Novo Ensino Médio e que o Conselho não pode ser cartorial.  A
Conselheira  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina  esclareceu  que  as  escolas  não  irão
implementar o 5º itinerário em 2022, somente o Projeto de vida. A Conselheira Sandra
Teresinha da Silva disse que a Proposta Pedagógica deve ser pensada e implantada
gradativamente.  Disse  também  que  não  há  como  separar  o  Ensino  Médio  do  5º
itinerário,  pois  eles  são  diferentes,  por  isso  tem  que  ter  ato  regulatório.  Se  for
necessário o ato regulatório pode ser emitido com data retroativa.  A Conselheira Ozélia
de Fátima Nesi Lavina disse que na escola o tempo é muito curto para implementar a
proposta.  Após ampla e extensiva discussão,  o  texto da Indicação foi  finalizado.  O
Presidente  da  Comissão,  o  Conselheiro  Oscar  Alves  agradeceu  a  colaboração  de
todos(as). Da mesma forma, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes agradeceu
os esclarecimentos de todos(as) 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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