
09 DE NOVEMBRO DE 2020 – 08h30min
Presentes: Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad, 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, Jacir José Venturi, João
Carlos Gomes, Marli Regina Fernandes da Silva, Marise Ritzmann Loures, Oscar Alves,
Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais, Sandra Teresinha da Silva e Taís
Maria Mendes. 
I - Discussão e aprovação das atas da 9ª RO.
II - Expediente
a)  avisos e comunicações;
b)  indicações e proposições;
c)  distribuição de processos

1) e-Prot: 16.452.850-2
Int.: Universidade Estadual de Maringá
Mun.: Maringá
Ass.: Recurso em face do Parecer CEE/CES n.º 89/20, de 16/04/20.
Rel.:

2) e-Prot:  16.847.090-8
Int.: Ministério Público do Paraná
Mun.: Curitiba
Ass.: Solicita revisão do artigo 27 da Deliberação n.º 09/2001 CEE/PR, que veda  reclassificação do

aluno para etapa inferior à anteriormente cursada.
Rel.:

3) e-Prot:  16.991.916-0
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
Mun.: Curitiba
Ass.: Solicitação de delegação de atribuições de atos regulatórios à Seed
Rel.:

4) e-Prot:  16.998.256-2
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte  
Mun.: Curitiba
Ass.: Projeto Laboratório Escolar de Ciências da Natureza, de forma virtual, remota e  móvel na

Rede Pública Estadual de Ensino.
Rel.:

5) e-Prot:  16.998.310-0
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Mun.: Curitiba
Ass.: Projeto de Biblioteca Escolar Virtual na Rede Pública Estadual de Ensino
Rel.:

III – Ordem do dia
  - Presença da Coordenadora pedagógica Juliana Aparecida Poroloniczak e do professor Marcos Gehrke,
representantes da Articulação Paranaense por uma Educação do Campo, das Águas e das Florestas:
Projeto de Escolas Multianos para as Escolas do Campo.
IV- Outros assuntos
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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

32ª SESSÃO PLENÁRIA DO CEE/PR
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A décima (10ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 32ª (trigésima segunda)
Sessão,  foi  realizada  no  dia  09  de  novembro  de  2020,  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
dispõe sobre  as  medidas para  o  enfrentamento  da emergência  de  Saúde Pública  de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, bem como suas
alterações. E também, em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titulares
dos Órgãos e entidades compreendidos no artigo 1.º do mesmo ato legal 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 esse embasamento,  a  Presidente do CEE/PR,
Maria  das Graças Figueiredo  Saad,  cumprimentou  e  agradeceu aos Conselheiros(as)
presentes,  a  mim,  Cláudia  Mara  dos  Santos,  Secretaria-Geral,  às  Coordenações,  às
Assessorias Pedagógica, Técnico-administrativa e Jurídica, a todos(as) os servidores(as)
do  CEE/PR,  desejou-lhe  boas-vindas  e  saudou-lhes  com  palavras  otimistas  e
encorajadoras.  Na  sequência,  fez  a  chamada  dos(as)  Conselheiros(as),  constatou  o
número regimental e declarou aberta a referida Sessão, conduzindo-a de forma remota.
Informou  que  o  CEE/PR  cedeu  espaço  para  que  representantes  da  Articulação
Paranaense por uma Educação do Campo, das Águas e das Florestas  fizessem uma
apresentação durante a Sessão citada. Em seguida, colocou em discussão e votação as
atas da 9.ª Reunião Ordinária, e não havendo manifestações contrárias, foram aprovadas
por unanimidade. Na sequência, fez a distribuição dos seguintes processos pautados: a)
e-protocolo n.º 16.452.850-2, de interesse da Universidade Estadual de Maringá, que trata
de Recurso em face do Parecer CEE/CES n.º 89/20, de 16/04/20, sorteado à Conselheira
Fabiana Cristina de Campos; b) e-protocolo n.º 16.847.090-8, de interesse do Ministério
Público do Paraná, município de Curitiba, que solicita revisão do artigo 27 da Deliberação
n.º  09/2001-CEE/PR,  que  veda  reclassificação  do  aluno  para  etapa  inferior  à
anteriormente cursada, sorteado  à Conselheira Ana Seres Trento Comin;  c)  e-protocolo
n.º 16.998.256-2, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed),
município de Curitiba, que trata de Projeto Laboratório Escolar de Ciências da Natureza,
de  forma virtual,  remota  e  móvel  na  Rede  Pública  Estadual  de  Ensino,  distribuído  à
Conselheira  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan;  d) e-protocolo  n.º  16.998.310-0,  de
interesse  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  (Seed),  município  de
Curitiba, que trata de  Projeto de Biblioteca Escolar Virtual na Rede Pública Estadual de
Ensino,  sorteado  ao  Conselheiro  Jacir  José  Venturi;  e) o processo  e-protocolo  n.º
16.991.916-0, de interesse da  Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed),
município  de  Curitiba,  que  trata  de  Solicitação  de  delegação  de  atribuições  de  atos
regulatórios à Seed, embora pautado para distribuição no Conselho Pleno, a Presidente
do CEE/PR sugeriu que a Assessoria Jurídica respondesse, até porque já existe uma
resposta.  O  Conselheiro  Oscar  Alves  considerou  correto  o  encaminhamento  da
Presidente, porém, argumentou que neste pedido, há um  "fato novo, quando cita a Lei
Estadual no. 19.848, de 03 de maio de 2019, em seu artigo 24, inciso VII, assim a nossa
Assessoria  Jurídica  deveria  elaborar  uma  reposta  específica,  que  contestasse  essa
interpretação  equivocada."  Observou  que  todos  os  atos  regulatórios  merecem  uma
explicação da Assessoria Jurídica.  Após argumentações, foi  retirado de pauta. Com a
palavra, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva informou que recebeu e-mail direto da
Seed sobre esse assunto e disse que estranhou o fato de a mantenedora ter-se dirigido
diretamente  a  um(a)  Conselheiro(a).  Destacou que  a  Seed  não deveria  realizar  essa
forma  de  contato  e,  sim,  consultar  diretamente  a  Presidência.  Ao  seu  juízo,  este
procedimento da Seed está incorreto e deveria ser esclarecido à mantenedora os trâmites
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de contato com o CEE/PR. Sobre esta questão, o Assessor Jurídico José Roberto Faria
disse que na provocação original enviada à Presidência não consta que o mesmo pedido
tenha sido encaminhado aos Conselheiros(as). As Conselheiras Clemencia Maria Ferreira
Ribas, Ana Seres Trento Comin, Marli Regina Fernandes da Silva e Ozélia de Fátima Nesi
Lavina disseram que receberam mas não responderam. A Conselheira Marise Ritzmann
Loures não recebeu e o Conselheiro Oscar Alves recebeu e conversou com o Conselheiro
Carlos Eduardo Sanches e a Conselheira Sandra Teresinha da Silva e decidiram não
responder. O Conselheiro Oscar Alves explicou que Chefes de Departamentos também
não devem dirigir-se diretamente a Conselheiros(as). Esse contato deve ser feito pelo
Secretário de Educação e pelo Diretor-Geral. Na sequência, a Presidente do CEE/PR
informou que no dia 29/09/2020 esteve em reunião com a  Diretora de Planejamento e
Gestão Escolar, Adriana Kampa. Fizeram-se presentes na mesma reunião Gláucio Dias,
Diretor-Geral  da Seed,  Maria  Gorete Nunes e Maria Celma dos Santos. Informou que
participou  da  reunião  e  levou  impressas  cópias  das  Deliberações  números  01/2020,
02/2020, 03/2020, 04/2020 e 05/2020, todas do CEE/PR. Explicou que o tema colocado
em pauta foi delegação de competência e, nesta esteira, disse que como Presidente do
CEE/PR não poderia responder pelo Colegiado. Sugeriu como encaminhamento que os
esclarecimentos sobre o tema pautado fossem elaborados e enviados ao CEE/PR para
serem  tratados  no  Conselho  Pleno.  Expôs  que  durante  a  reunião,  os  presentes
mencionaram que desejam ter acesso a todos os atos públicos do CEE/PR e que o Órgão
tem um acúmulo de trabalho, e não está dando conta. Na reunião citada, a  Diretora de
Planejamento  e  Gestão  Escolar,  Adriana  Kampa,  fez  um  encaminhamento  direto  à
Presidente do CEE/PR, mas, paralelamente, enviou o mesmo a alguns Conselheiros(as).
O Conselheiro Oscar Alves disse que sobre a Rede Estadual não pode haver delegaçãoe
que o princípio da avaliação é um olhar externo. A Seed é mantenedora e órgão executivo
do Sistema. A Assessora Jurídica Elsa Fagundes da Silva explicou que no princípio era
um pedido do Secretário de Educação do Estado. Em continuidade, a Presidente do CEE/
PR  recepcionou  cordialmente  a  Professora  Coordenadora  Pedagógica  Juliana
Poroloniczak  e  o  Professor  Marcos  Gehrke  do  Departamento  de  Pedagogia  da
Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  (UNICENTRO) de  Guarapuava,  ambos
representantes da Articulação Paranaense por uma Educação do  Campo, das Águas e
das  Florestas,  que  iriam tratar  do  Projeto  de  Escolas  Multianos  para  as  Escolas  do
Campo. Desejou-lhes boas-vindas e que a apresentação fosse esclarecedora e pudesse
dirimir  as  dúvidas  sobre  o  tema  em  tela.  Com  a  palavra,  os  professores  citados
agradeceram  a  oportunidade  e  iniciaram  a  apresentação  de  forma  intercalada.  O
pronunciamento  ocorreu  nos  seguintes  termos:  “A  Articulação  Paranaense  por  uma
Educação do Campo, das Águas e das Floresta (ARPEC), dirige-se ao Conselho Estadual
de Educação (CEE), para brevemente apresentar seu trabalho no campo da Educação
entre 1998 a 2020 e,  posicionar-se frente ao conjunto de ataques empreendidos pelo
Governo  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  (Seed),  à  Educação
Paranaense.  Representamos  os  movimentos  sociais  do  campo;  as  Ongs;  as
Universidades Públicas do Estado, Professores das diversas formas escolares presentes
no campo; estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior. Estamos organizados
em articulações regionais nas dez mesoregiões paranaenses. Completamos 22 anos de
trabalho pela Educação paranaense em 2020. Nessa trajetória, realizamos um conjunto
de  eventos,  construção  e  aprovação  de  políticas  e  programas,  lutamos  pelo  não-
fechamento  das  escolas  e  pela  abertura  de  novas,  desenvolvemos  programas  de
alfabetização de adultos, construímos uma identidade para a escola do campo; formamos
professores para atuar nas escolas, realizamos pesquisas, produzimos livros. Entre outros
tantos  trabalhos,  queremos  destacar  a  legislação  nacional:  a) O  Brasil  e  o  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), instituem o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (Pronera) em 1997;  b) Ministério da Educação. Conselho
Nacional  de  Educação.  Parecer  CNE/CEB  n.º  36/2001.  Diretrizes  Operacionais  da
Educação  Básica  para  as  Escolas  do  Campo.  Brasília:  MEC/CNE,  2003;  c) BRASIL.
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MEC. Programa Nacional de Educação do Campo: PRONACAMPO. Brasília/ DF: MEC,
Março de 2012; d) Decreto n.º 6.755, de 29 de Janeiro de 2009. Institui a Política Nacional
de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a
Programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências (...). No Paraná
foram concretizadas as legislações e em um conjunto delas participamos efetivamente na
formulação,  não  vamos  aqui  destacar  pois  os  senhores  são  sabedores.  Queremos
destacar ainda que trabalhamos na Formação Inicial e Continuada de Professores e as
Universidades  Públicas  como  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR/Setor  Litoral),
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (UNIOESTE), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Dois
Vizinhos  e  a  Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul  (UFFS)  de  Laranjeiras  do  Sul,
formaram docentes para atuar por área do conhecimento. Conjuntamente às IES estão
desenvolvendo o Programa Escola da Terra, juntamente com a Seed e o Ministério da
Educação (MEC); projeto Universidade Sem Fronteira parceria entre a Superintendência
Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti)  e as universidades; o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  (Pibid) conjuntamente com o
MEC nas escolas estaduais do Estado do Paraná (...). Frente a esse conjunto de trabalho
realizado e, em realização, queremos denunciar/chamar a atenção/esclarecer ao CEE/PR
o que o Governo e a Seed vêm fazendo no campo da Educação:  1.  Fechamento de
escolas no campo: são aproximadamente 569 escolas fechadas no Paraná entre 2007 e
2019. Elas são nucleadas, as turmas são agrupadas, turnos são fechados e depois as
comunidades convencidas do fechamento definitivo. O transporte escolar, que deveria ser
intracampo, passa a ser a estratégia de levar as crianças e a juventude para a cidade,
favorecendo cada vez mais o êxodo rural  e  o  desmonte  das comunidades rurais.  As
crianças da Educação Infantil  tendo que enfrentar  o  transporte  para  ter  seu direito  à
Educação  Infantil  reconhecido.  2. Formação  inicial  de  professores:  a  Seed  precisa
reconhecer  a  lei  maior  e  aceitar  os  formados  em Educação  do  Campo no  concurso
público. A legislação é clara, mas a Seed não vem cumprindo. As Universidades Públicas
Estaduais e Federais formam e o mesmo Estado não contrata, coloca-se uma grande
ironia. O próprio CEE/PR já legislou, a Seed não acata o encaminhado. Esse professor
formado por  área representa  uma forma de manter  a  Escola do Campo aberta,  com
menos  professores,  evitando  a  rotatividade.  3. Formação  Inicial  dos  Professores
Indígenas:  No  Estado  do  Paraná  temos  39  Escolas  Estaduais  Indígenas,  com
aproximadamente 800 professores, sendo apenas 300 índios e desses não chega a 70
aqueles com Ensino Superior, evidenciando a necessidade da formação. A Unicentro está
desenvolvendo um projeto de formação de 180 Pedagogos e Pedagogas em parceria com
a SETI e as demais Instituições de Ensino Superior Estaduais. Procuramos a Seed para
parceria, essa porém não autorizou a formação em serviço como preconiza o direito dos
povos indígenas à Educação, conforme dispõe a  Resolução CNE/CEB n.º 3, de 10 de
novembro  de  1999,  Art.  6º  A formação  dos  professores  das  escolas  indígenas  será
específica, orientar-se-á pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e será desenvolvida no
âmbito das instituições formadoras de professores'. Parágrafo único: Será garantida aos
professores  indígenas  a  sua  formação  em  serviço  e,  quando  for  o  caso,
concomitantemente com a sua própria escolarização. Resolução n.º 5, de 22 de Junho de
2012 (*), que Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena
na Educação Básica, Art. 20, Formar indígenas para serem professores e gestores das
escolas  indígenas  deve  ser  uma das  prioridades  dos  sistemas  de  ensino  e  de  suas
instituições  formadoras,  visando  consolidar  a  Educação  Escolar  Indígena  como  um
compromisso  público  do  Estado  brasileiro. §  1º  A  formação  inicial  dos  professores
indígenas deve ocorrer em cursos específicos de licenciaturas e Pedagogias Interculturais
ou complementarmente, quando for o caso, em outros cursos de licenciatura específica
ou, ainda, em cursos de Magistério Indígena de nível médio na modalidade normal . § 2º A
formação inicial  será  ofertada em serviço e,  quando for  o  caso,  concomitante com a
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própria escolarização dos professores indígenas. Citamos a Resolução n.º 1,  de 7 de
janeiro  de 2015 (*)  que Institui  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras
providências.  Com isso  queremos mais  uma vez  evidenciar  que  a  Seed não tem se
demonstrada aberta para o diálogo e não vem cumprindo o escrito em lei, aspecto que
consideramos grave e assustador. 4. Escola Multiano, anos finais do Ensino Fundamental:
destacamos que a Escola do Campo, em sua maioria, é de pequeno porte, são poucos os
estudantes, mas defendemos que escola precisa estar na comunidade e, para isso, as
experiências pedagógicas são diversas mas a LDB é clara,  e  mais  uma vez a Seed
impôs,  ilegalmente  a  nosso  ver,  a  Proposta  da  Escola  Multiano  para  72  Escolas  do
Campo. A Seed, sem diálogo, impôs o Projeto, juntou turmas, ofereceu breve formação
aos  professores  dessas  escolas  em  2019,  veio  a  pandemia  e  o  caos  se  instaurou.
Professores  descontentes,  sem  clareza  da  proposta,  em  discordância  e  com  muitas
dúvidas.  Uma  proposta  centrada  no  tecnicismo  (CREP,  RCO,  matrícula);  justapôs
conteúdos  negando  que  todos  aprendam  tudo;  (...),  uma  forma  escolar  fadada  ao
fracasso, dessa forma a própria comunidade não vai querer uma escola desse jeito lá. A
economia do Estado sobre os ombros do professor que acumulou conteúdos e turmas
com redução da carga horária. Para isso defendemos: primeiro, que a Seed respeite a
legislação. Que o Estado formule uma política de Escola para o Campo, as águas e as
florestas, com participação da ARPEC, pois realizamos um acúmulo de experiência na
área. O modelo seriado não serve como padrão, nisso estamos de acordo com a Seed,
mas essa não pode descumprir  a LDB que é clara,  cabe a escola rever  seu Projeto
Pedagógico, esse deve ser aprovado pela mantenedora, desde que de acordo com a
política e a legislação.  5. Processo Seletivo Simplificado – PSS: o Paraná insiste com o
PSS, isso como marca de todos os governos desde 1990. O modelo piora a cada ano a
Educação  do  Paraná.  Faz-se  urgente  o  Concurso  Público  que  selecionou  os  últimos
professores em 2013. O PSS mantém viva a rotatividade dos professores pelas escolas, a
comunidade nem consegue conhecer quem educa seus filhos; o PSS não permite ao
professor ter vínculo com a escola e o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes
– perguntamos: Como ensinar quem eu não conheço profundamente? o PSS é a ruptura
e a descontinuidade do trabalho docente precarizados; o PSS 2020 está conseguindo se
superar, colocando mais terror na vida dos docentes, colocando em risco à saúde pública,
desconsidera  os  indígenas.  6. Currículo  da  Rede  Estadual  Paranaense  –  CREP.
Queremos ressaltar que a Educação do Campo é uma modalidade e como tal deve ser
respeitada  nas  suas especificidades que  são  garantidas  em Lei  como a  Constituição
Federal  de  1988 e a  Lei  de  Diretrizes  e Base da Educação Nacional  n.º  9394/96.  A
identidade da Escola do Campo é definida pela vinculação com as questões inerentes à
sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os
aspectos, sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. Assim o
Artigo 28 da LDB preconiza: 1-conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural; 2- organização escolar própria,
incluindo adequação do calendário  escolar  às  fases do ciclo  agrícola  e  às  condições
climáticas; 3- adequação à natureza do trabalho na zona rural. A concepção de Educação
que  sustenta  nossa  Proposta  Pedagógica  para  o  campo  expressa-se  por  meio  do
entendimento  de  que  a  Educação  como  direito  inalienável  deva  formar  o  sujeito
omnilateral,  ou seja, formação que garanta o desenvolvimento de todas as dimensões
humanas (corporal, estética, social, política, afetiva, da linguagem, dentre outras). Nesse
sentido, queremos retomar que a BNCC, a partir de sua aprovação, foi apresentada à
rede Paranaense através do Referencial Curricular do Paraná. O Referencial é composto
por um texto introdutório e quadros organizados por série, contendo unidade temática,
objetivos de conhecimento e objetivos de aprendizagem, com todos os itens contidos na
BNCC e acrescidos  de  alguns  objetivos  de  conhecimento  elaborados  pelos  Técnicos
Pedagógicos da Seed. No Referencial Curricular não havia determinação dos conteúdos
específicos e nem a periodização do tempo, o que indicava que haveria autonomia para
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que as escolas e professores pudessem organizar  o Currículo  Escolar,  conforme sua
concepção de escola, de currículo e as especificidades do contexto escolar. Ou seja, via-
se, a possibilidade de os professores definirem os conteúdos específicos e organizarem a
sua ordem, conforme o desenvolvimento do trabalho educativo de cada instituição de
ensino, tendo por base a elaboração da Proposta Pedagógico Curricular (PPC) e nos
Planos de Trabalho Docente (PTD). Queremos destacar que não podemos perder de vista
que a definição de um Currículo é uma batalha ideológica, como já pudemos observar
várias vezes na história da Educação e principalmente na atualidade. Porém, no início do
ano letivo de 2020, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) apresenta à
comunidade escolar o Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP), com a seguinte
definição: documento que fornece subsídios às escolas para revisão de seus Currículos e
aos professores na elaboração de seus planejamentos. O documento traz sugestões de
conteúdos  para  cada  Componente  Curricular,  em  cada  ano,  indicando  também
possibilidades  de  distribuição  na  periodização  do  ano  letivo.  (PARANÁ,  2020.  p.  2).
Apesar do corpo do texto estar escrito “sugestão”, a orientação que chega às escolas é
para que o CREP seja implementado integralmente e obrigatoriamente. Para reforçar a
imposição do CREP,  o Livro de Registro Online (RCO) está configurado com as unidades
temáticas,  objetivos  de  conhecimento,  objetivos  de  aprendizagem  e  conteúdos
específicos, conforme série e trimestre estabelecido no CREP. No RCO, o professor tem
que selecionar os campos já pré-estabelecidos, não tendo um espaço para escrever os
conteúdos  que,  por  ventura,  tenha  acrescentado  no  seu  Plano  de  Trabalho  Docente
(PTD),  o  que  descaracteriza  a  autonomia.  A partir  da  implementação  do  CREP,  foi
realizado uma pseudo consulta por meios digitais em relação à periodização do tempo e
todas as escolas foram obrigadas, em virtude do resultado dessa consulta, a deixar as
organizações  anteriores  (seja  por  bimestre  ou  semestre)  e  aderirem  ao  trimestre.  A
Secretaria de Estado nesse quesito desconsiderou a LDB-9394/96 quando orientou uma
única forma de organização do tempo para toda a rede, a referida Lei, em seu Art. 23,
assegura  que  'A  educação  básica  poderá  organizar-se  em  séries  anuais,  períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com
base  na  idade,  na  competência  e  em  outros  critérios,  ou  por  forma  diversa  de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar'.
(Grifos nossos). Gostaríamos de destacar que a Educação do Campo, por ser minoria de
escolas, jamais estará representada em qualquer Consulta Pública que não leve em conta
esse dado. A imposição de uma matriz única desconsiderando, por exemplo, as escolas
que ao longo de sua existência tinham o Espanhol como Língua Estrangeira Moderna,
não  permitindo  que  essa  Língua  ficasse  nem  na  parte  diversificada,  colocando  um
conjunto de alunos que tiveram o Espanhol ao longo da vida escolar em contato com  a
Língua Inglesa pela primeira vez. Os alunos estão sendo imensamente prejudicados no
seu processo de aprendizagem por essa falta de compreensão e respeito por parte da
Seed.  Lembrando  que  a  maioria  das  Escolas  do  Campo  não  atende  os  critérios  da
Resolução para ter Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM). Outro agravante
é que o CREP não possui se quer um texto introdutório da disciplina, apenas o quadro
contendo  unidade  temática,  objetivos  de  conhecimento,  código,  objetivos  de
aprendizagem, conteúdos específicos e divisão de trimestre. Isso deixa o professor sem
um referencial  para  o  seu  trabalho  pedagógico,  indicando  um  total  descaso  com  os
fundamentos teóricos metodológicos que dão base ao processo educativo no que tange a
concepção de sociedade, de educação, de currículo e de aluno, explicitando que o CREP
reafirma o caráter instrumental de educação apresentado na BNCC. Todos os elementos
destacados, desde a falta de diálogo da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte,
o  desrespeito  para  com  a  autonomia  das  escolas  preconizadas  em  Lei,  o  não
entendimento da Educação do Campo como modalidade, o engessamento dos conteúdos
por  meio  do  CREP,  a  cobrança  excessiva  por  resultados  que  não  condizem  com  a
realidade têm levado professores e estudantes, assim como as equipes de gestão das
escolas ao limite das suas condições físicas e psicológicas, causando o adoecimento de
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muitos  o  que  é  lamentável  e  inadmissível”.  Após  a  exposição  dos  convidados,  a
Presidente do CEE/PR, Maria das Graças Figueiredo Saad agradeceu os esclarecimentos
prestados pelos professores e explicou que pautou este assunto pois entendeu ser de
fundamental  importância  um  aprofundamento  nas  questões  que  envolveram  o  tema
abordado, incluindo o posicionamento da Seed e do CEE/PR. Observou que o Órgão tem
cedido  espaço  para  que  representantes  de  diferentes  entidades  e  segmentos  da
sociedade  se  manifestem  e  apresentem  suas  necessidades  ao  Conselho  Pleno.  Na
sequência, a Conselheira Taís Maria Mendese expôs que  há algum tempo tem falado
sobre a condição do Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP), e essa condição
tem se agravado com a Pandemia. Argumentou que quando não se ouve a escola e os
professores,  quem sofre  são os  estudantes.  Declarou que a  forma como se tratou  a
Educação do  Campo foi irregular, deveria ter sido discutida com as escolas, o que não
ocorreu. Concordou que a Seed não dialoga com as modalidades do campo. Também
citou a condição dos professores, especialmente a respeito dos Editais. Defendeu que o
CEE/PR não pode se calar em razão da complexidade das questões em debate e que a
comunidade precisa ser ouvida. No seu entendimento, a Seed usa a Legislação quando
lhe  convém,  caso  contrário,  não  a  usa.  Alertou  para  o  fato  de  haver  tanta  falta  de
esclarecimento,  justamente  diante  dos  novos  documentos  que  estão  sendo
implementados na Educação, como é o caso da BNCC e outros. Agradeceu a Presidente
do CEE/PR por  pautar e ceder espaço para que representantes de entidades tenham voz
diante do Conselho. Com a palavra, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva considerou
pertinente  a  participação  e  o  assunto  abordado  pelos  professores  da  Unicentro  no
CEE/PR.  Disse  que  há  várias  denúncias  que  relatam  problemas  com  os  multianos.
Ressaltou  que  muitas  das  questões  que  foram  pontuadas,  como  Formação  de
Professores, Autonomia da Escola, Proposta Pedagógica e Período Letivo estão tratadas
e asseguradas na Deliberação n.º  02/18/CEE/PR.  Destacou que nenhum órgão pode
infringir o que está na Lei e que o  Art.  13 da  Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira  (LDB-9394/96) é  claro  quando diz  que “Os docentes  incumbir-se-ão de:  I  -
participar  da  elaboração  da  proposta  pedagógica  do  estabelecimento  de  ensino;  II  -
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de  ensino;  III  -  zelar  pela  aprendizagem dos  alunos;  IV  -  estabelecer  estratégias  de
recuperação para os alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-
aula  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos  dedicados  ao
planejamento,  à  avaliação  e  ao  desenvolvimento  profissional;  VI  -  colaborar  com  as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade”.  Com a palavra, a
Conselheira Fabiana Cristina de Campos parabenizou a professora Juliana Poroloniczak
e o Professor Marcos Gehrke por serem tão conhecedores da Educação e abordarem o
tema com tanta propridade e fundamentação. Em continuidade, a Presidente do CEE/PR
agradeceu  a  apresentação,  destacou  a  qualidade  e  o  aprofundamento  dos  aspectos
socializados, citou a importância de se conhecer a abrangência do tema, haja vista ser de
caráter complexo e fundamental entre as modalidades da Educação paranaense. Neste
contexto, reafirmou que o CEE/PR é um Órgão Normativo, Deliberativo e Consultivo e
trabalha  na  elaboração  de  Pareceres,  Deliberações  e  outros  documentos  normativos
tomando todos os cuidados para não conflitar com a legislação maior. Destacou a quão
importante é para o Órgão ouvir os diferentes segmentos da sociedade e dar voz a todos
que o procuram para expôr temas e ideias. Parabenizou os convidados pela apresentação
e ressaltou que o CEE/PR está à disposição.  Nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos(as) e encerrou  a Sessão. 
A Presidente 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 a
Senhora Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA  - 32ª Sessão Conselho Pleno.     
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