
15 DE MARÇO DE 2021 – 10h30min.
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, Marise Ritzmann Loures, Marli Regina Fernandes da Silva, Oscar Alves,
Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais, Sandra Teresinha da Silva e Taís
Maria Mendes.
I – Expediente

a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.

II – Ordem do dia

1) e-Prot:   16.894.920-0
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.  
Mun.:   Curitiba
Ass.: Cumprimento da exigência contida no Parecer CEE/CP nº 03/2020, de 01/06/2020. 
Rel.:     Naura Nanci Muniz Santos, Taís Maria Mendes, Sandra Teresinha da Silva,   Ozélia de Fátima Nesi Lavina e 
Marli Regina Fernandes da Silva. 

2) e-Prot:    17.345.958-0
Int.:   Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos.
Mun.:      Curitiba
Ass.: Solicitação para que este CEE/PR “fiscalize a implementação da organização curricular da EJA.”
Rel.: Ozélia de Fátima Nesi Lavina

3) e-Prot: 17.379.696-0 e 17.041.269-9 
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
Mun.: Curitiba
Ass.: Pedido de delegação de atribuições à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná com base
no Art. 91 da Deliberação nº 03/13-CEE/PR e de apreciação do relatório da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte do Paraná, em atendimento ao contido no Parecer nº 01/2020-CP/CEE/PR, aprovado em 18/02/2020. 
Rel: Sandra Teresinha da Silva, Carlos Eduardo Sanches e Flávio Vendelino Scherer.

4) e-Prot: 17.351.773-4
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
Mun.: Curitiba
Ass.: Projeto de Implementação do "Laboratório Didático Móvel (LDM)" e Laboratório Virtual  de Aprendizagem
(LVA), em Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual do Paraná. 
Rel: Rita da Cassia Morais.

III - Outros assuntos

A segunda (2.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 5.ª (quinta) Sessão, foi
realizada no dia  15  de março 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,  posteriormente,  pelo  Decreto
Governamental n.º 6.637, de 20/01/2021. 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
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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, por meio de escalas diferenciadas
e adoções de horários alternativos. Com esse embasamento, e na presença do Conselho
Pleno, a Presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR), Maria das
Graças  Figueiredo  Saad,  fez  a  chamada  dos  Conselheiros(as),  cumprimentou-me  e
agradeceu a presença de a Secretária Claudia Mara dos Santos, a Assessora Marcia
Helena Kovalhuk Pereira, da Coordenadora Pedagógica Izes Neira Kuchpil, das demais
Coordenações e Assessorias Pedagógica, Técnico-administrativa e Jurídica e a todos(as)
os servidores do CEE/PR. Na sequência, deu início aos relatos dos processos. O primeiro
e-Protocolo n.º 16.894.920-0, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte (SEED), município de Curitiba, referente ao cumprimento da exigência contida no
Parecer CEE/CP n.º 03/2020, de 01/06/2020, de relatoria das Conselheiras Naura Nanci
Muniz Santos,  Taís Maria Mendes,  Sandra Teresinha da Silva,  Ozélia de Fátima Nesi
Lavina e Marli  Regina Fernandes da Silva. A Leitura do documento foi  realizada pela
Conselheira Sandra Teresinha da Silva, que informou que a resposta ao solicitante foi em
formato de Despacho e não de Parecer. Finalizada a leitura, a Presidente do CEE/PR
colocou o documento em votação, sendo o Despacho aprovado por unanimidade. Em
seguida, passou-se ao e-Protocolo n.º 17.345.958-0, de interesse do Fórum Paranaense
de Educação de Jovens e Adultos, município de Curitiba, cujo assunto é a solicitação para
que este CEE/PR fiscalize a implementação da organização curricular da EJA, de relatoria
da  Conselheira  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina,  a  qual  informou  haver  baixado  em
Diligência o processo para que a SEED complementasse com informações acerca do teor
do  documento.  Em  seguida,  passou-se  aos  e-Protocolos  n.º  17.379.696-0  e  n.º
17.041.269-9, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, município
de Curitiba, referente ao pedido de delegação de atribuições à Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do Paraná com base no Art. 91 da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR
e de apreciação do relatório  da  Secretaria  de  Estado da Educação e  do Esporte  do
Paraná, em atendimento ao contido no Parecer n.º 01/2020-CP/CEE/PR, aprovado em
18/02/2020, de relatoria da Conselheira Sandra Teresinha da Silva e dos Conselheiros
Carlos Eduardo Sanches e Flávio Vendelino Scherer. Finalizado o relato, a Presidente do
CEE/PR colocou em discussão. Com a palavra, a Conselheira Marli Regina Fernandes da
Silva  sugeriu  constar  no  documento  as  escolas  de educação infantil  pertencentes  ao
sistema público estadual de ensino, ainda que estas sejam em número reduzido. Sobre
isso, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva acredita não ser necessário fazer esse
complemento no texto, haja vista que no voto, alínea b, já fica claro que são todos os atos
da rede estadual de ensino, ficando subentendido. A Conselheira Marli Regina Fernandes
da Silva concordou. Em seguida, o Conselheiro Oscar Alves apontou a necessidade de
correção no emprego correto das palavras “Avaliação”/”Educação”. Também ressaltou que
no Voto do documento em discussão poderia ser inserido,  como atribuição da SEED:
“Complementando,  observa-se  a  atribuição  da  SEED  de  instituir,  em  cada  Núcleo
Regional de Educação, Comissão de Verificação permanente responsável pelo processo
regulatório,  em  conformidade  com  o  inciso  II,  Art.  8º,  da  Deliberação  n.º  03/2013  –
CEE/PR. Ainda, a atribuição dos Núcleos Regionais de Educação estabelecida no inciso I,
Art. 8º, da mesma Deliberação, de receber e protocolar os pedidos das instituições de
ensino, instaurar o processo administrativo, analisar os documentos e informações que
acompanham o pedido, proceder visita in loco e encaminhar relatório circunstanciado da
Comissão de Verificação com todas as informações requeridas para a concessão do ato
regulatório pleiteado”. Em resposta, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva informou
que  essa  já  é  uma  previsão  da  Deliberação  n.º  03/2013-CEE/PR,  contudo  não
prejudicaria inserir no documento as sugestões do Conselheiro Oscar Alves. O referido
Conselheiro  lembrou  que  a  Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin  deu  início  à
implementação da Comissão de Verificação permanente enquanto Secretária de Estado
da Educação e que essa atribuição foi  colocada na Deliberação n.º  03/2013-CEE/PR.
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Após debate e elaboração conjunta do texto complementar,  a  Presidente do CEE/PR
colocou o documento em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência,
passou-se ao e-Protocolo  n.º  17.351.773-4,  de  interesse da  Secretaria  de  Estado da
Educação e do Esporte, município de Curitiba, referente ao Projeto de Implementação do
"Laboratório  Didático  Móvel  (LDM)"  e  Laboratório  Virtual  de  Aprendizagem (LVA)  em
Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual do Paraná, de relatoria da Conselheira
Rita  da Cassia Morais,  a  qual  comunicou que,  em contato informal  com a SEED, foi
informada de que seria apensado ao referido protocolado documento da Secretaria de
Saúde (SESA) na próxima quarta-feira  (17/03/2021).  Em face ao exposto,  pediu para
relatar  na  Sessão  Plenária  de  sexta-feira  (19/03/2021),  se  for  da  anuência  de todos.
Como houve consenso, ficou acordado o relato para a predita Sessão. Em continuidade, a
Presidente  do CEE/PR concedeu a palavra  ao Conselheiro  João Carlos  Gomes,  que
agradeceu a oportunidade de presidir a Câmara da Educação Superior e participar dos
trabalhos  realizados,  desejando  aos  atuais  Presidente  e  Vice-Presidente,  a  saber,
Conselheiro  Décio  Sperandio  e  Conselheira  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,
respectivamente, sucesso na gestão. Informou que ambos foram eleitos por unanimidade
pelos  membros  da  CES  e  agradeceu  a  toda  a  assessoria  técnica  do  CEE/PR.  Na
oportunidade, a Presidente do Órgão, Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad,
agradeceu o trabalho do Conselheiro João Carlos Gomes durante os dois anos em que
presidiu a referida Câmara. Após, a Conselheira Marli Regina Fernandes da Silva falou da
preocupação das  escolas  quanto  à  implantação  da Base  Nacional  Comum Curricular
(BNCC)  e  do  trabalho,  realizado  em  2020,  pela  União  dos  Dirigentes  Municipais  de
Educação do Estado do Paraná (Undime-PR) para subsidiar  os municípios quanto às
aprendizagens  consideradas  essenciais,  protocolo  de  biossegurança  e  das
responsabilidades das escolas quanto à parte pedagógica (dias letivos, carga horária e
cumprimento de currículo). Esse trabalho foi realizado em parceria com a SEED (até o 9.º
ano do Ensino Fundamental),  sendo que a Undime-PR acompanhou mais de perto  o
trabalho realizado até o 5.º ano. Informou que o material com sugestões para analisar o
referencial  curricular em foco foi  encaminhado para as escolas com o objetivo de ser
analisado durante a semana pedagógica no início do ano. Sobre isso, a Presidente do
CEE/PR informou que recebe questionamentos acerca da forma de trabalho e que em
resposta, indica que todos devem seguir o que foi posto pela Deliberação n.º 01/2020-
CEE/PR. Com a palavra, o Conselheiro João Carlos Gomes ressaltou que também devem
ser seguidas as Deliberações que a completam, as quais não confrontam com o Decreto
em vigor. Pedindo a palavra, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches disse ser importante
lembrar que todas as ações estão amparadas pela Deliberação recentemente aprovada
pelo Colegiado do CEE/PR. Na sequência, a Conselheira Taís Maria Mendes comentou
que às escolas está sendo imputado o uso do Meet, contudo nem todos os professores e
alunos têm acesso a essa tecnologia. Outra situação muito questionada pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) é o tempo em que
os alunos ficam em aula online. Comentou que sobre esse assunto, foi feita reunião com
a  SEED  quando  ainda  não  estava  a  situação  do  lockdown e  a  Pasta  apontou  a
possibilidade  de  verificar  a  diminuição  de  tempo  de  aula  para  minimizar  o  efeito
relacionado ao tempo de exposição dos alunos, uma vez que 50 minutos é muito tempo. A
Conselheira comentou ainda que na Deliberação aprovada por este Colegiado sobre o
ensino híbrido, o uso dos recursos tecnológicos fica a critério da escola e do professor, o
que garante a autonomia pedagógica, consoante disposto no artigo 5.º, § 2.º. Contudo, a
SEED não tem cumprido a Deliberação ao fazer uma Instrução Normativa que fere o
artigo 5.º  daquele documento.  Destacou que mais uma vez a SEED descumpre uma
normatização vigente e fez menção ao cenário cansativo em que professores e alunos
estão inseridos. Finalizou solicitando que o CEE/PR fique atento a essa condição, porque
apesar de não ser o Órgão fiscalizador, é guardião das normas do sistema. Nada mais
havendo  a  tratar,  a  Presidente  do  CEE/PR agradeceu  a  presença  e  contribuição  de
todos(as) e encerrou  a Sessão. 
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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 a Senhora
Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).  Atente-se que, a assinatura desta
Ata, a qual se dá posteriormente ao ocorrido, não será assinada eletronicamente por
Maria das Graças Figueiredo Saad, Presidente do CEE/PR na ocasião desta Sessão, e
sim por João Carlos Gomes, considerando que este assumiu a Presidência do CEE/PR
em 22/03/2021.
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