
19 DE MARÇO DE 2021 – 9h
Presente: 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 Cassia Morais, Sandra Teresinha da Silva e Taís
Maria Mendes.
I – Expediente

a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições;
c) distribuição de processos.

1) e-Prot: 17.364.370-5
Int..: Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP.
 Mun.: Jacarezinho
Ass.:  Manifestação  sobre  a  Instrução  Normativa  Conjunta  n.º  11/20,  de  16  de  dezembro  de  2020  –
DEDUC/DPGE/SEED (que dispõe sobre Matriz Curricular do Ensino Médio na rede pública estadual de ensino do
Paraná).
 Rel.:

2) e-Prot: 16.708.013-8
Int..: Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão –TECPUC
Mun.: Curitiba
Ass.: Reconsideração do indeferimento exarado pelo Parecer CEE/CEMEP n.º 244/20,
 de 03/09/20.
 Rel.:

II – Ordem do dia

a)  Webconferência  a  ser  ministrada  pelo  Professor  Eduardo  Deschamps,  a  qual  terá  como tema “O papel  dos
Conselhos na implementação do Ensino Médio: Currículos de Referências e Normas Específicas.”;

b) Relato dos processos:

1) e-Prot: 16.895.471-9
 Int..: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
 Mun.: Curitiba
 Ass.: Solicitação de convalidação da Resolução n.º 3.523/2018, de 30/07/2018, em
 atendimento ao Parecer CEE/CP n.º 03/2020, de 01/06/2020.
Rel.: Marli Regina Fernandes da Silva, Naura Nanci Muniz Santos, Ozélia de Fátima
Nesi Lavina, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.
 Dec.: 

2) e-Prot: 17.098.237-1
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
Mun.: Curitiba
Ass.: Consulta sobre a possibilidade da documentação escolar ser assinada exclusivamente pelo(a) Diretor)a) das 
instituições de ensino mantidas pelo Goverdo do Estado do Paraná.
Rel: Taís Maria Mendes.
 Dec.:

3) e-Prot: 17.351.773-4
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
Mun.: Curitiba
Ass.: Apresentação da proposta de Implementação do "Laboratório Didático Móvel (LDM)" de Ciências da Natureza e 
do "Laboratório Virtual de Aprendizagem (LVA)," em instituições de ensino da Rede Pública Estadual do Paraná.
Rel: Rita da Cassia Morais.
 Dec.:

III - Outros assuntos
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A segunda (2ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 6ª (sexta) Sessão, foi
realizada no dia  19  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
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 da Secretária -Geral Claudia Mara dos Santos, da Secretária de
Gabinete  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,  mencionou  as
informações e os ofícios recebidos e enviados, a saber: a) Convite para a posse, no dia
19/03/2021, da nova presidência da Associação Nacional das Instituições Municipais de
Ensino Superior (ANIMES); b) Ofício n.º 272/2021-PJEduc, de 18/03/2021, referente à
solicitação de informações acerca das Deliberações da Câmara do Ensino Médio e da
Educação Profissional Técnica de Nível  Médio (CEMEP), o qual  será respondido pela
Assessoria Jurídica em consonância com o que for decidido pelo Colegiado; c) Ofício n.º
123/2019-2021, de 17/03/2021, pelo qual o Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais e Distrital de Educação solicita um representante do CEE/PR para participar, no
dia 23/03/2021, às 11 horas, de  reunião referente ao projeto que apoia a implementação
da Base Nacional Comum Curricular, o qual será encaminhado à CEMEP; d) Ofício n.º
46/2021-CEE/PR,  encaminhada  à  Diretoria  de  Planejamento  e  Gestão  Escolar  da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), informando que recebemos, via
e-mail, o Ofício nº 34/2021, destinado ao Secretário de Estado da Educação e do Esporte,
pelo  qual  a  Promotora  de  Justiça  de  Entrância  Final  da  Comarca  de  Guarapuava
encaminha àquela Pasta cópia integral do procedimento referente à reclamação recebida
acerca da mudança de endereço do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e
Adultos (CEEBJA) de Guarapuava, que passou a ofertar atendimento pedagógico apenas
no período noturno,  com solicitação,  em face à competência,  de encaminhamento de
manifestação acerca do objeto em tela; e) Ofício n.º 47/2021-CEE/PR, em resposta ao
Ofício n.º 34/2021, destinado à Promotora de Justiça de Entrância Final Vilma Leiko Kato,
da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava/Ministério Público do Estado do
Paraná.  Em seguida,  informou a  quantidade de  processos analisados nesta  semana:
Bicameral – 36; Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (CEIF) – 130;
Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEMEP) –
63;  Câmara da Educação Superior  (CES) – 15;  Conselho Pleno – 6,  totalizando 250
processos. Após, foram realizadas as distribuições dos processos, a saber: a) e-Protocolo
n.º 17.364.370-5, de interesse da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP),
município de Jacarezinho, cujo assunto é a Manifestação sobre a Instrução Normativa
Conjunta  n.º  11/2020-DEDUC/DPGE/SEED,  de 16 de dezembro de 2020,  que dispõe
sobre a Matriz Curricular do Ensino Médio na rede pública estadual de ensino do Paraná,
sorteada para realizar a relatoria a Conselheira Sandra Teresinha da Silva; b) e-Protocolo
n.º 16.708.013-8, de interesse do Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão
–TECPU,  município  de  Curitiba,  referente  à  reconsideração do indeferimento  exarado
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pelo Parecer CEE/CEMEP n.º  244/20, de 03/09/2020, sorteada a Conselheira Rita de
Cássia Morais para ser a relatora. Com a palavra, a Conselheira Fátima Aparecida da
Cruz Padoan informou que a Manifestação sobre  a Instrução Normativa Conjunta  n.º
11/2020-DEDUC/DPGE/SEED, encaminhada por meio do Protocolado n.º 17.364.370-5, é
apenas para conhecimento de todos,  não sendo necessária  relatoria.  Informou que o
referido  documento  foi  encaminhado  para  outros  Órgãos,  como  Casa  Civil  e
Superintendência  de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  do  Paraná (SETI),  dentre
outros. Em face ao exposto, a Presidente do CEE/PR desconsiderou a distribuição desse
processo. Sobre isso, a Conselheira Sandra Teresinha da Silva pediu o encaminhamento
da  referida  Manifestação  a  todos  os  membros  do  Colegiado.  Dando  continuidade,  a
Presidente do CEE/PR deu início à relatoria dos processos em pauta: a) e-Protocolo n.º
16.895.471-9, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED),
município  de Curitiba,  cujo  assunto é a solicitação de convalidação da Resolução n.º
3.523/2018,  de  30/07/2018,  em  atendimento  ao  Parecer  CEE/CP  n.º  03/2020,  de
01/06/2020, de relatoria das Conselheiras Marli Regina Fernandes da Silva, Naura Nanci
Muniz Santos, Ozélia de Fátima  Nesi  Lavina, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria
Mendes. Após leitura do referido documento pela Conselheira Sandra Teresinha da Silva,
a  Presidente  do  CEE/PR  colocou  em discussão  e  em votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade; b) e-Prot: 17.098.237-1, de interesse da Secretaria de Estado da Educação
e  do  Esporte,  município  de  Curitiba,  referente  à  consulta  sobre  a  possibilidade  da
documentação escolar ser assinada exclusivamente pelo(a) Diretor(a) das instituições de
ensino mantidas pelo Governo do Estado do Paraná, de relatoria da Conselheira Taís
Maria Mendes, o qual, após ter sido colocado em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em continuidade, a Presidente do CEE/PR informou sobre a presença do
ex-Presidente do Conselho Nacional de Educação e Conselheiro de Estado da Educação
de Santa Catarina, Prof. Dr. Eduardo Deschamps, que ministrará a Webconferência “O
papel dos Conselhos na implementação do Ensino Médio: Currículos de Referências e
Normas  Específicas”.  Na  oportunidade,  a  Presidente  do  CEE/PR  agradeceu  a
participação do Conselheiro e elogiou o trabalho que vem desenvolvendo, passando a
palavra  ao  Conselheiro  Oscar  Alves,  Presidente  da  CEMEP e  amigo  do  Conselheiro
Eduardo Deschamps, para que conduza a reunião. O Conselheiro Eduardo Deschamps
cumprimentou  a  todos  os  membros  do  Colegiado  e  comentou  que  conheceu  o
Conselheiro  João Carlos Gomes quando foi  Reitor da Universidade Federal  de Santa
Catarina, Campus Blumenau, e ele Presidente da Associação Brasileira de Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras (ABRUEM). Também comentou que o
Conselheiro Oscar Alves é referência na área da educação e uma pessoa maravilhosa.
Após, o Conselheiro Oscar Alves disse ser uma honra receber o Conselheiro de Estado
da Educação de Santa Catarina e comentou sua atuação quando Presidente do Conselho
Nacional  de  Educação  (CNE).  Também falou  sobre  a  atividade  do  CEE/PR,  fazendo
referência à elaboração das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio. Comentou ainda
que o Presidente do Conselho Estadual  de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) e
Presidente  do  Fórum  Nacional  dos  Conselhos  Estaduais  de  Educação  (FONCEDE),
Conselheiro Osvaldir Ramos, sempre repete o privilégio de ter o Conselheiro Eduardo
Deschamps  como  membro  daquele  Colegiado.  Afirmou  que  não  se  pode  deixar  de
mencionar o referido Conselheiro quando se trata da reforma do Ensino Médio, haja vista
seu papel preponderante. Informou que os membros da CEMEP constituíram Comissão
para estudos sobre a BNCC. Este grupo está trabalhado desde 2018 com a demanda do
Novo Ensino Médio e já foram feitas as Diretrizes Complementares para essa etapa de
ensino  com  fundamento  nas  Diretrizes  Nacionais.  Comunicou  ainda  que  no  dia
31/03/2021 a SEED irá enviar ao CEE/PR a minuta do Referencial para o Novo Ensino
Médio no Paraná. Estão articulados e trabalhando em conjunto com a SEED. A reforma
implica conceitos novos,  e isso é um enorme desafio.  Será um divisor de águas. Em
continuidade,  o  Conselheiro  Oscar  Alves  disse  que  se  preocupa  com  dois  pontos
fundamentais: a) o protagonismo do aluno, que poderá optar pelos itinerários – sobre isso,
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disse que a realidade paranaense não está habituada com esses conceitos; b) formação
continuada  de  professores,  a  qual  considera  um  desafio  enorme,  pois  sem  isso  a
implementação corre risco de ser ineficaz. Comentou que na Educação Infantil e Ensino
Fundamental, por causa da Pandemia causada pelo novo Coronavírus, a implementação
precisou ser prorrogada por duas vezes, e acredita que para o Ensino Médio não será
diferente. Com a palavra, o Conselheiro Eduardo Deschamps iniciou sua fala dizendo que
irá  apresentar  a  forma  como  está  organizado  o  Ensino  Médio,  mas  respeitando  os
regramentos do Estado do Paraná. Também falou que para os Sistemas Municipais de
Educação, o papel dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação é extremamente
relevante, sobretudo agora, em época de pandemia. Informou que há um ano, a equipe
do Ministério  da  Educação (MEC) estava reunida com representantes  dos Conselhos
Estaduais de Educação e do Fórum Nacional  dos Conselhos Estaduais e Distrital  de
Educação  (FONCEDE)  em  Brasília  para  discutir  os  passos  que  precisavam  para  as
regulamentações  adicionais  dos  Conselhos  Estaduais  e  o  trabalho  das  Secretarias
Estaduais de Educação para elaboração do Currículo de Referência e cronograma de
trabalho. Salientou que o Movimento pela Base resgatou os documentos que haviam sido
gerados pela antiga equipe diretiva do MEC e até o fim de março do corrente ano irá
sistematizar  as  informações  e  encaminhar  aos  Conselhos  Estaduais  de  Educação.
Lembrou que na semana seguinte à reunião ocorrida em Brasília, porém, o Brasil entrou
em lockdown devido ao avanço da pandemia. Na sequência, fez uma apresentação geral.
Disse que uma das normas colocadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio  é  que  compete  a  uma  entidade  nacional  a  harmonização  das  normas  entre
estados, procurando utilizar critérios parecidos (não iguais). O Foncede tem trabalhado
em relação a isso,  com apoio logístico do Movimento pela Base. Dentre as ações,  o
Foncede  tem  promovido  encontros  como  esse,  para  discussão.  Como  o  Paraná  já
elaborou as Diretrizes Complementares, provavelmente já tenha também feito as normas
específicas. De qualquer forma, informou que irá comentar rapidamente sobre elas, no
que chamou de Regulamentação do Novo Ensino Médio pelo CEE. Comentou que na lei
há pontos fortes e fraquezas. Dentre os pontos fortes da legislação e do novo marco legal
do Ensino Médio e também das Diretrizes Curriculares Nacionais é ser menos prescritiva,
respeitando a autonomia dos Sistemas de Ensino.  Contudo,  isso  gera  uma fraqueza,
como  bem  colocou  o  Conselheiro  Oscar  Alves,  ao  dizer  que  as  escolas  estão
acostumadas a receber pronto o itinerário. Isso, no primeiro momento, causa desconforto.
É nessa fraqueza que entra o papel dos Conselhos. Comentou ainda que a lei e a norma
delegaram aos sistemas de ensino (formado pelos Conselhos de Educação, Secretarias
de  Educação  e  a  rede  privada,  conforme  preconiza  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação Nacional – LDB) esse trabalho referente ao processo de implantação do Novo
Ensino Médio, respeitando as características de cada Estado. Nesse sentido, disse que o
Foncede, com o apoio do Movimento pela Base e do Fórum dos Municípios, elaborou o
“Guia das Regulamentações para a Implementação do Novo Ensino Médio: o papel dos
Conselhos  Estaduais  de  Educação”.  Nele,  são  apontados  itens  necessários  sobre  a
logística  para  a  implementação  desse  novo  modelo.  Chamou  a  atenção  sobre  a
importância de não confundir o Plano de Implementação que as Secretarias Estaduais de
Educação precisam elaborar, em conformidade com o Programa de Apoio ao Novo Ensino
Médio (ProNem) do MEC, com o Cronograma de Implementação, de responsabilidade
dos Conselhos Estaduais de Educação. Frisou que todo documento deve passar pelo
Conselho Estadual  de Educação, contudo há estados em que isso não ocorre.  Falou
ainda  do  Cronograma de  Implementação,  que  está  previsto  em Lei  e  cujo  prazo  de
aprovação era 2019. Contudo, comentou que em Santa Catarina esse cronograma só foi
aprovado em março, pois a expectativa era que houvesse um cronograma nacional, o que
não ocorreu. Também comentou sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que
será modificado para se adequar à nova estrutura dessa etapa de ensino. Sobre isso,
informou que não há nenhuma manifestação formal e explícita do MEC de quando será
implementado  o  Enem  de  duas  etapas.  Para  isso,  haverá  mudança  do  Sistema  de
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Avaliação  da  Educação  Básica  (SAEB),  de  responsabilidade  do  Instituto  Nacional  de
Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (Inep),  haja  vista  que  querem
implementar  o  ENEM seriado.  Assim,  começaria  este  ano,  com as provas de Língua
Portuguesa  e  de  Matemática  para  o  1.º  ano  Ensino  Médio,  seguido  de  provas  mais
robustas nos próximos anos. O prazo para todas as escolas, públicas ou privadas, terem
o novo currículo completamente implementado é 2024. Para o 1.º ano do Ensino Médio,
precisa ser em 2022; o 2.º ano em 2023, e por último, o 3.º ano em 2024, em consonância
com o disposto pelo CNE. Em continuidade, falou das regulamentações adicionais pelos
Sistemas  de  Ensino,  citando  o  alinhamento  dos  currículos.  Após,  comentou  como  o
Estado de Santa Catarina fez o encaminhamento desse trabalho. Na sequência, falou
sobre:  a)  oferta  dos  itinerários  formativos;  b)  itinerário  da  Educação  Profissional  e
Tecnológica  (EPT);  c)  parcerias  para  a  oferta  do  Novo  Ensino  Médio;  d)  oferta  de
Educação a Distância (EaD); e) aproveitamento de estudos; f)  profissionais de notório
saber, citando como exemplo Goiás, que estuda a possibilidade de o credenciamento de
profissionais de notório saber ser feito pelo sistema de universidades daquele estado; g)
normas complementares para atender peculiaridades regionais ou locais. Sobre isso, o
Conselheiro  Eduardo  Deschamps  comenta  que  o  CEE/PR  poderia,  por  exemplo,
normatizar nas Diretrizes Complementares sobre a necessidade ou obrigatoriedade da
literatura  paranaense.  Em continuidade,  falou  da  análise  do  Currículo  de  Referência.
Nesta esteira, comunicou que o Foncede elaborou a cartilha de orientação “Novo Ensino
Médio: guia para análise e elaboração de parecer sobre currículos”. Nesse material, que
serve  como  referência  de  ajuda,  são  abordados  itens  com  parâmetros  obrigatórios
estabelecidos por Lei ou normas e itens de apoio à elaboração do texto do parecer, como:
a) apresentação do currículo; b) texto introdutório; c) formação geral básica; d) itinerários
formativos;  e)  modalidades  de  ensino;  f)  orientações  para  implementação;  h)  outros
aspectos a observar. Comentou que em Santa Catarina inseriram a obrigatoriedade de
abordar temas regionais. Também comentou que não estava explícito no documento do
Referencial Curricular recebido pelo Conselho de Educação daquele estado como seria
feito o atendimento das competências e habilidades da BNCC. Diante disso, o CEE/SC
devolveu em Diligência o referido documento para que fosse complementado. Também
não ficou claro no predito documento como se daria a interdisciplinaridade da formação
geral básica. Igualmente, após Diligência, foi feita a modificação no texto em questão.
Continuando, informou que o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)
encaminhou,  para  as  Secretarias  Estaduais  de  Educação,  rubricas  de  análise  de
conteúdo,  para  avaliar  se  determinado  item atendeu  em parte  ou  totalmente  ou  não
atendeu os itens elencados no documento-base. Ressaltou que o guia para análise e
elaboração de parecer sobre currículos é útil ao relator para elaboração do texto a ser
homologado sobre o Novo Ensino Médio. Finalizou sua apresentação informando que em
2020 fez  uma  live para  a  equipe  da SEED e que participou de  todo o  processo  da
Reforma do Ensino Médio. Sobre isso, relatou que, em 2012, o Ministro da Educação
Aloízio Mercadante solicitou ao Consed uma proposta de Reforma do Ensino Médio. Na
época, ele era o Vice-Presidente da Região Sul. Assim, participou da discussão de todo o
processo,  inclusive  do Projeto  de  Lei  n.º  6840/2013,  embrião  da Reforma,  discutiu  a
Medida Provisória, discutiu a Base Nacional Comum Curricular, passando pelas Diretrizes
Curriculares do Ensino Médio e as Diretrizes da EPT, esta aprovada em julho do ano
passado e homologada em janeiro deste ano pelo MEC. Com a palavra, a Conselheira
Ana Seres Trento Comin parabenizou o Conselheiro Eduardo Deschamps pelo trabalho
que vem desenvolvendo e em especial pela relatoria do Currículo Base do Ensino Médio
do território catarinense. Informou que no Paraná, não há um único relator,  mas uma
Comissão  constituída  para  fazer  a  relatoria.  Em  continuidade,  pediu  para  que  o
Conselheiro  falasse um pouco sobre a Matriz  Curricular.  Em atenção ao solicitado,  o
Conselheiro  Eduardo  Deschamps  disse  que  essa  é  uma  questão  que  gerou  dúvidas
quanto ao fato se o Referencial Curricular deve ou não trazer a Matriz Curricular. Disse
que é necessário dar uma ideia da arquitetura curricular, pois precisa verificar se de fato
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aquilo que trata a Base está sendo atendido, como não ultrapassar 1.800 horas, como
será  a  questão  da  interdisciplinaridade,  como  será  trabalhado  o  projeto  de  vida  etc.
Apontou  que,  em  Santa  Catarina,  a  Matriz  Curricular  pode  ser  apenas  para  a  rede
estadual de ensino, porque dentro dos preceitos para o Referencial Curricular, a escola
privada pode fazer uma Matriz diferenciada. Em seguida, comentou que as Secretarias de
Estado da Educação e a rede privada de ensino têm discutido acerca da organização do
Ensino Médio. A primeira é em relação à organização da Matriz Curricular relacionada à
parte  da  formação  geral  básica,  que  tem  como  referencial  a  BNCC.  Sobre  isso,  o
Conselheiro Eduardo Deschamps afirmou que a Lei é explícita ao dispor sobre a carga
horária de no máximo 1.800 horas e que as Diretrizes e a própria BNCC normatiza que o
trabalho  pedagógico  deve  ocorrer  de  forma  interdisciplinar  o  desenvolvimento  das
competências e habilidades, que agora estão por área e não por disciplinas, ao contrário
do que ocorreu no Ensino Fundamental. Ressaltou que pode ter componente curricular
disciplinar,  componente  curricular  por  área  e  componente  curricular  por  temas
integradores, que segundo o Conselheiro, é uma organização curricular interessante na
medida em que pode ter um componente curricular que irá tratar especificamente sobre,
por exemplo, energia, meio ambiente, saúde etc., focando em projeto e problema. Por
haver  a  possibilidade  de  organizar  o  Currículo  por  componente  curricular  disciplinar,
muitos estados e escolas da rede privada estão adotando essa possibilidade, por ser
menos traumático na transição, uma vez que o professor está habilitado para a disciplina,
com formação mais disciplinar, focada em conteúdos específicos. Relatou que em Santa
Catarina,  o  Currículo  ficou  organizado  por  disciplinas.  Uma  questão  suscitada  pelo
Conselheiro  Eduardo  Deschamps  sobre  isso  é  como  garantir  as  competências  e
habilidades  que  estão  por  área  na  BNCC  e  como  garantir  a  interdisciplinaridade,
importante item colocado nas Diretrizes. Uma das possibilidades de se fazer isso (e é o
que a maior  parte  das redes privadas está fazendo),  é criar  o componente curricular
denominado  projetos  integradores.  Dentro  desse  componente  curricular,  os  diversos
componentes  curriculares  disciplinares  contribuem,  por  meio  de  projetos,  com  as
competências  e  habilidades da BNCC. Frisou que não pode desconsiderar  objeto  de
conhecimento, conteúdo, mas também não pode focar o ensino só nele. Por isso, a BNCC
está organizada por habilidades e competências de área no sentido de desenvolver e
mobilizar valores, atitudes, conhecimentos etc. para solucionar problemas. Quando usa
projetos integradores, desenvolve a lógica de solução de problemas, desenvolvendo as
competências e as habilidades de área. Outra opção, que foi adotada por Santa Catarina,
é ter projetos integradores transversais, onde os professores das áreas de conhecimento
(como, por exemplo, a de Linguagens – Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna,
Artes, Educação Física) contribuem com o projeto integrador que irá ser trabalhado para
aquela área e que irá dialogar com as competências e habilidades de área da BNCC.
Disse que tem uma tabela dividida por área do conhecimento com as competências, as
habilidades específicas e como cada componente curricular disciplinar contribui, por meio
de objetos de conhecimento, para o desenvolvimento das habilidades e competências de
área.  Frisou  que  precisam  estar  garantidas  no  texto  do  Referencial  Curricular  as
orientações para desenvolver as competências e habilidades e como irá ser trabalhada a
interdisciplinaridade. Outra questão é a parte dos itinerários, que não tem um formato
padrão, por ser a parte das escolhas pelo aluno em consonância com o projeto de vida
dele. Assim, alguns princípios devem ser analisados ao olhar essa parte. Dentro da área
dos  Itinerários  pode  colocar  objeto  comum  a  todos  os  alunos.  Santa  Catarina,  por
exemplo, colocou como obrigatório a segunda Língua Estrangeira Moderna na parte dos
Itinerários que é comum a todos. Também citou como exemplo a possibilidade de colocar
Ética Cristã (que não está na Base) como um componente curricular obrigatório. A parte
específica dos Itinerários são as Trilhas Formativas, que indicam para qual área o aluno
irá. Dialogam com as carreiras do Ensino Superior. Deve ser colocado ao final para qual
área do Ensino Superior determinado componente curricular contribui. Ressaltou que as
Trilhas não precisam ser anuais, podem ser semestrais. A Matriz Curricular precisa dar a
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arquitetura de como serão trabalhados os componentes curriculares na Formação Geral
Básica e nos Itinerários. Com a palavra, o Conselheiro Décio Sperandio disse que o Enem
exige do aluno conhecimento em quatro grandes áreas, cobrado de forma interdisciplinar.
Contudo,  a  Educação  Básica  sempre  foi  extremamente  disciplinar.  Com  base  nisso,
questiona  se  essas  quatro  grandes  áreas  podem servir  de  referência  para  montar  a
arquitetura da Matriz Curricular. Acredita que se a Matriz for montada de forma disciplinar,
haverá  mais  dificuldades  para  torná-la  interdisciplinar.  Se  for  por  área,  a
interdisciplinaridade ocorrerá com mais facilidade. Em resposta, o Conselheiro Eduardo
Deschamps afirmou que em tese sim, mas é preciso tomar cuidado para não o fazer de
forma absoluta, haja vista que o Enem irá mudar. O CNE está propondo duas etapas para
o Enem: a primeira, comum a todos os alunos, teria como referência a BNCC, que é a
formação  básica;  a  segunda  teria  apenas  as  provas  referentes  ao  itinerário  que  o
candidato pretende seguir. Por exemplo, um aluno que optasse pela área da saúde faria
prova de Ciências da Natureza e Ciências Humanas; um que optasse por engenharia,
faria  de  Ciências  Exatas  e  Naturais.  Por  isso,  é  preciso  tomar  cuidado  ao  traçar  os
Itinerários,  pois  nem todas as carreiras dialogam com uma área só.  Lembrou que os
vestibulares  também  precisam  ser  vocacionados.  Assim,  a  reformulação  do  Enem
precisaria ser feita obrigatoriamente em diálogo com as Universidades. Complementou
dizendo que o próprio desenho de Itinerários da Educação Básica deve dialogar com as
universidades, para que digam o que se espera do aluno que queira fazer um curso de
Medicina ou de Engenharia. Isso evita que alunos com objetivos diferentes estudem a
mesma biologia e a mesma física, por exemplo. A formação geral básica (BNCC) prepara
para a vida. O que estiver no Itinerário é o que irá contribuir para a carreira escolhida pelo
aluno. Com a palavra, o Conselheiro João Carlos Gomes cumprimentou a Presidente do
CEE/PR pelo convite ao Conselheiro Eduardo Deschamps para participar desta Reunião
Ordinária. Em seguida, disse que fizeram um levantamento nas Universidades Estaduais
do Paraná sobre o índice de evasão, que atualmente chega a 80%, dependendo da área.
Espera que o índice de evasão possa ser menor no futuro. A Reforma do Ensino Médio é
uma proposta ousada, mas que pode minimizar a evasão no ensino superior. Sobre isso,
o Conselheiro Eduardo Deschamps comentou o que o professor José Francisco Soares
sempre responde quando perguntam o porquê da Reforma do Ensino Médio. Ele diz: “O
Ensino Médio é feito para poucos. Muitos não chegam. Dos que chegam, muitos não
ficam.  Dos  que  ficam,  muitos  não  aprendem.  Dos  que  aprendem,  muitos  não  veem
sentido  no  que  aprenderam”.  Disse  que  de  dez  alunos  que  entram  no  Ensino
Fundamental,  apenas oito  chegam ao Ensino Médio.  Desses,  apenas seis  concluem.
Chama  a  atenção  para  os  problemas  de  aprendizagem.  Os  resultados  da  prova  de
Matemática para o 9.º ano é igual ao do Ensino Médio. Frisou sobre a necessidade de
não deixar o aluno solto, para que possa escolher com seriedade. Por isso é importante o
componente  Projeto  de  Vida  e  Desenvolvimento  de  Competências  Sócio-emocionais.
Ressaltou que um dos grandes problemas inerentes à evasão é a falta de resiliência, de
disciplina, de capacidade para lidar com obstáculos, de trabalhar em equipe, de pensar
interdisciplinarmente,  falhas  de  comunicação,  ou  seja,  competências  sócio-emocionais
que precisam ser desenvolvidas na educação básica. Isso ajudará tanto na Educação
Básica quanto na Superior. Muitas das vezes, a evasão de determinado curso não é um
problema de escolha de curso, mas de resiliência por parte do estudante. Apontou ainda
que infraestrutura e formação de professores não são os únicos problemas, mas o atual
formato do Ensino Médio também, uma vez que os resultados dos 20% que obtiveram
melhores desempenhos em provas internacionais são piores que os dos 20% com piores
desempenhos  no  Vietnã,  sendo  que  grande  parte  desses  estudantes  brasileiros  é
proveniente de escolas particulares. Ou seja, na escola privada também há problemas no
Ensino Médio, não é só na rede pública. E as universidades estão enfrentando a falta de
preparo  dos  alunos.  Por  isso,  foi  proposta  a  reforma  do  Ensino  Médio,  por  mexer
estruturalmente com essa etapa de ensino. O Conselheiro indica a necessidade de haver
a interconexão de uma boa infraestrutura, bons professores e um bom Currículo. Por isso
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precisa também ser revista a condição de carreira,  formação e estrutura das escolas.
Com a palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes agradeceu a explanação e disse que as
últimas considerações vieram a calhar com aquilo que ela irá comentar. Iniciou dizendo
que o Brasil, por ser um país de grandes dimensões, possui particularidades nos sistemas
de ensino, por isso a necessidade das especificidades. Na sequência, comentou sobre a
forma como se deu a aprovação da Lei, que ocorreu por meio de Medida Provisória. Falou
que no Paraná, houve ocupação de mais de mil escolas e que o Estado foi protagonista
no movimento de protesto. Uma das condições que os alunos colocaram em pauta na
época foi não terem sido ouvidos nesse processo. Isso é algo que a preocupa, pois se
queremos o protagonismo dos estudantes, ouvi-los é fundamental dentro desse processo.
Sobre  isso,  tem  percebido  falta  de  participação  efetiva  nas  discussões,  tanto  dos
professores, como dos alunos e até das universidades estaduais. Seria importante ter um
diálogo amplo e aberto para embasar a construção do documento. Informou que a SEED
fez algumas consultas  públicas  online  (em decorrência  do  período  de pandemia)  em
fevereiro  deste  ano,  mas  não  houve  o  aprofundamento  do  debate.  Lembra  que
professores e alunos são os protagonistas do processo.  Acha que precisa aprofundar
esses debates,  porque apenas os resultados dessas consultas online não podem ser
desdobrados em ação e esclarecimentos para o Novo Ensino Médio. Após, comentou
sobre a necessidade de formação dos professores, como já colocado pelo Conselheiro
Eduardo Deschamps. Falou ainda que a formação inicial e continuada dos profissionais é
por disciplina e que a atuação laboral também é por disciplina. Então a Reforma é um
grande desafio, inclusive pela forma de como o Currículo será trabalhado. Outro grande
desafio é quanto à estrutura dos estabelecimentos de ensino. No Paraná, cerca de 600
escolas não possuem laboratório.  Além disso, a maioria das cidades no Paraná é de
pequeno e médio porte, tendo esses municípios apenas uma ou duas escolas com Ensino
Médio, o que dificulta a oferta dos Itinerários. Os membros da Cemep têm pensado em
alternativas, mas conhece as fragilidades do sistema. Ademais, há uma pandemia. Então
seria interessante se não houvesse a implantação em 2022, porque os alunos chegarão
com uma nova etapa, com mudanças na forma de oferta do Ensino Médio sem terem tido
todos os conteúdos. Essa é uma fragilidade que todos os estados estão tendo. Lembrou
que muitos alunos não têm acesso às atividades online, o que traz um grande prejuízo
pedagógico. Isso não tem como dizer que não impacta na implementação e em como ela
será pensada. Em continuidade, disse que para dar o salto de qualidade prometido, há
outros elementos que interferem, como a condição estrutural e a do vínculo pedagógico
professor-aluno.  Contudo,  esse  vínculo  entre  professor  e  aluno  só  é  possível  com
concurso  público,  quando  o  professor  puder  se  fixar  em  apenas  uma  escola  e  não
trabalhar em quatro ou mais escolas ao mesmo tempo. São muitos os elementos que
entende serem importantes. A lei por si só não faz com que a implantação aconteça. No
Ensino Médio, como já foi mencionado, há um índice elevado de evasão escolar. São
estudantes que precisam estar no mercado de trabalho para contribuir com a economia
da família. A Lei não garante o protagonismo estudantil, há outros elementos envolvidos.
Para o aluno ter condição de escolha, ser protagonista, precisa ter direito. Com a palavra,
o Conselheiro Eduardo Deschamps considerou muito relevantes os pontos levantados
pela Conselheira Taís Maria Mendes e disse que foram debatidos durante todo o processo
de discussão. No que tange à questão da Medida Provisória, relatou que a Reforma do
Ensino Médio começou em 2010 e que não é algo partidário, mas de várias frentes. Essa
demanda ganhou força em 2012, quando o Ministro Aluísio Mercadante, do Partido dos
Trabalhadores (PT) encomendou ao Consed uma proposta de Reforma do Ensino Médio.
Lembrou que aquele Conselho é formado por Secretários de todos os estados do Brasil e
que os Governadores são de vários partidos. Após apresentada a proposta inicial, foi feito
o Projeto de Lei n.º 6840/2013, de autoria do Deputado Federal Reginaldo Lopes, do PT
de  Minas  Gerais.  Se  comparar  o  referido  Projeto  de  Lei  e  a  Medida  Provisória  n.º
746/2016, é possível perceber que o conteúdo é praticamente o mesmo. Afirmou que o PL
n.º 6840/2013 foi amplamente debatido no Congresso Nacional. Comentou que quando
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as pessoas dizem que não houve discussão sobre a Reforma do Ensino Médio, é porque
muitos não quiseram participar, porque ele participou de várias audiências públicas entre
2012 e 2017 no Congresso Nacional, fora as discussões no âmbito do Consed. Ressaltou
que o  PL n.º  6840/2013 foi  fruto  de  muito  amadurecimento  no âmbito  do  Congresso
Nacional  enquanto  Projeto  de  Lei.  Informou  que  quando  o  Ministro  Mendonça  Filho
assumiu, já havia a pauta da Reforma do Ensino Médio dada pelo MEC. Ou seja, a pauta
não é  fruto  da  assunção do Presidente  Michel  Temer  – já  estava sendo debatida  no
Governo da Presidente Dilma Rousseff. Assim, o Ministro Mendonça Filho, em conversa
com os membros do Consed, disse que iria pedir regime de urgência para o processo,
porque a implementação é outro procedimento longo. Ao pedir urgência para o PL n.º
6840/2013, o pedido foi negado. Diante desse fato, o Ministro Mendonça Filho disse que
só havia um jeito de colocar o assunto em pauta como emergência, por meio de Medida
Provisória. Na época, foi dito que Medida Provisória não seria o melhor caminho, mas o
Ministro afirmou que se não fosse como Medida Provisória, o processo não iria adiante. O
Conselheiro  Eduardo  Deschamps  afirmou  que  a  Medida  Provisória  n.º  746/2016  é  o
Projeto de Lei n.º 6840/2013 com ajustes. Considera que a Lei Federal n.º 13.415/2017,
que é a lei de conversão da Medida Provisória, tem falhas e essa situação foi colocada
para o relator, sendo discutida ainda hoje. Citou como exemplo o fato de haver cinco
itinerários  formativos,  um para  cada  área  do  conhecimento,  e  um itinerário  formativo
técnico  profissionalizante.  Misturou  itinerário  propedêutico  com  itinerário  técnico
profissionalizante. Esse é o primeiro defeito que a Lei tem. Disse ainda que itinerário de
área não faz sentido, porque nem toda área leva para a carreira de nível superior. Para
ele,  o  que  salva  a  Lei  é  o  itinerário  integrado,  porque  se  ficasse  só  com os  quatro
itinerários de área e o itinerário técnico profissionalizante, haveria um grande problema na
Lei. Então teve sim debate, mas muitas pessoas não se deram conta. E quando veio a
Lei, foi num momento conflagrado no país, principalmente por causa do impeachment do
Governo Dilma. Lembrou que nada que está na Lei é definitivo. Disse que a Lei tem
defeitos, porque não é prescritiva, mas tem vantagens por não ser impositiva. Afirmou
ainda que no Consed houve escutas com representações estudantis. Disse que o modelo
de Ensino Médio com três disciplinas nos três anos do Ensino Médio é só no Brasil.
Precisamos ter humildade para reconhecer que o atual formato não funciona. E os dados
mostram isso. Há evasão no Ensino Médio e na Universidade. Se o aluno quiser fazer
Ensino Médio profissionalizante, precisa estudar em tempo integral. Os alunos que mais
precisam da formação técnica profissional não conseguem cursar. Agora podem, pois está
dentro do Currículo Regular. Com a publicação da Medida Provisória n.º 746/2016, houve
a invasão das escolas, sobretudo no Paraná, que refletiu em Santa Catarina. Sobre isso,
o Conselheiro Eduardo Deschamps relatou que o representante da União Catarinense
dos  Estudantes,  quando  da  invasão  das  escolas  em  Santa  Catarina,  disse  que  não
estavam  parados,  mas  fazendo  diversas  atividades,  como  projetos  e  oficinas.  O
Conselheiro  disse  haver  questionado  ao  referido  representante  o  porquê  das
manifestações, haja vista que o modelo de Ensino Médio proposto permitia a realização
de todas essas atividades diferenciadas. Reafirmou que era um momento muito difícil pelo
qual o Brasil estava passando, que acabou trazendo ruídos para o processo. Ressaltou
que em todos os documentos do CNE e nos Guias para implementação do Novo Ensino
Médio está explícita a necessidade de escuta aos alunos para definir o que será ofertado
nas escolas.  Quanto à formação de professores,  disse que a Conselheira  Taís  Maria
Mendes tem toda a razão e relatou que hoje, se um professor de Sociologia quisesse
fazer  tempo  integral  em  uma  única  escola,  precisaria  ter  16  turmas,  o  que  seria
praticamente  impossível,  a  não  ser  que  o  porte  da  escola  fosse  enorme.  Com  a
organização curricular por área e por projetos, houve primeiro o teste em Santa Catarina.
Foram testados, no contraturno, EaD, trabalho com projetos, projeto de vida, organização
por projeto interdisciplinar etc. Assim, um professor de Sociologia, por exemplo, poderia
ter seis turmas e o restante da carga horária poderia ser cumprida com projetos, o que
ajudaria a fixar o professor na escola. Relatou que o professor Antonio Nóvoa, reitor da
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Universidade de Lisboa, durante um evento no Rio de Janeiro na época da Reforma do
Ensino Médio, disse que uma das principais diferenças da educação brasileira para a de
outros países é que os professores não pertencem a uma escola. Poucos são os que
ficam todo  o  tempo  na  mesma  escola.  Nesta  esteira,  afirmou  que  se  não  conseguir
manter  o  professor  mais  tempo  exercendo  suas  atividades  laborais  em uma  mesma
escola,  todo  o  trabalho  de  planejamento  e  de  atuação  interdisciplinar  cai  por  terra.
Explicou que quando a Reforma propõe uma educação por área, ela infere também uma
nova forma de contratar os professores, caso contrário não irá dar certo. Precisa ainda
haver  uma  nova  forma  de  formar  os  professores,  pois  não  é  possível  formar  só
disciplinarmente.  É fundamental  conseguir  fixar  os professores nas escolas.  Quanto à
questão  das  condições  para  que  a  Reforma  aconteça,  acredita  que  se  esperar  ter
condições ideais,  nunca irá  ser  feita.  O processo precisará  ser  gradativo,  pois  não é
possível  continuar insistindo em um modelo que não funciona e que só há no Brasil.
Relatou que quando em palestras é explicado o modelo para alunos e professores, todos
se encantam. Relatou ainda que a preocupação dos professores é quanto à remuneração.
No modelo atual, o salário é calculado com base na carga horária, que se dá pelo número
de aulas ministradas na disciplina que leciona. Se retirar a disciplina, retira também a
base de cálculo do salário do professor. Por isso o professor se sente inseguro. Mas na
medida em que lhe são mostradas a Matriz Curricular e a forma como será a organização,
o  docente  fica  mais  tranquilo,  pois  percebe  que  não  há  perda,  mas  uma  forma  de
organização diferente que exigirá  também uma formação diferente desse profissional.
Quanto à estrutura, pensa que vale mais a pena melhorar a estrutura já pensando no
novo Currículo. De qualquer forma, ressaltou não ser possível, independente de modelo a
ser seguido, de melhorar a infraestrutura das escolas e o investimento nos professores.
Em relação  à  oferta  em municípios  com uma  ou  duas  escolas,  disse  que  a  própria
Reforma quebra alguns paradigmas. Nesse viés, relatou que a Secretária de Estado da
Educação  do  Mato  Grosso  do  Sul,  Cecília  Motta,  fez  testes  em  algumas  escolas
pequenas. Na parte da educação geral básica, a ideia é ter turmas seriadas, mas na parte
dos Itinerários, pode agrupar os alunos de todas as séries do Ensino Médio. Assim, é
possível  ofertar  mais  Itinerários.  A utilização  de  EaD e  de parcerias  são  ferramentas
previstas na Lei que podem auxiliar esse processo. O transporte escolar também pode ser
trabalhado  entre  municípios  próximos.  O  Conselheiro  Eduardo  Deschamps  falou  na
sequência sobre o papel social do Estado, apontando que o equilíbrio financeiro de uma
Secretaria deve ser em relação à receita e arrecadação. Isso não significa dizer que para
cada  instituição  de  ensino  precisa  ter  equilíbrio  financeiro.  Citou  como  exemplo  uma
escola indígena ao dizer que não faz sentido que essa escola tenha equilíbrio financeiro,
haja vista que este é dado pela quantidade de alunos por turma. Se tiver uma média de
15 alunos por turma, é possível pagar ao professor e assegurar o equilíbrio financeiro por
turma e por escola. Mas há escola que não tem isso. É nessa situação que entra o papel
social do Estado. Assim, é possível ter um equilíbrio financeiro na Secretaria de Estado da
Educação, mas um desequilíbrio em determinadas instituições de ensino. No entanto, tal
situação dependerá das escolhas de cada gestão. Para finalizar, ratificou a importância
dos tópicos suscitados pela Conselheira Taís Maria Mendes e disse que Lei é papel. Se
cada parte envolvida não abraçar a Lei,  não irá gerar nada.  Também afirmou que ao
entrar como Medida Provisória, a Lei da Reforma do Ensino Médio deu uma conotação de
algo imposto  de cima para  baixo.  Com a palavra,  a  Conselheira  Christiane Kaminski
questionou como se organizam os eixos estruturantes. No mínimo precisa ter um, mas o
ideal  é  que  sejam  contemplados  os  quatro  eixos.  Nesse  sentido,  questiona  como  é
possível inserir no contexto, se por disciplina ou por núcleos. Em continuidade, perguntou
como vê a EaD para trabalhar as Trilhas Formativas. Em resposta aos questionamentos,
o Conselheiro Eduardo Deschamps falou primeiro sobre os eixos estruturantes, citando
como  exemplo  uma  escola  em  tempo  integral  de  Itajaí  em que  os  alunos  tinham  o
componente  curricular  denominado  Projeto  Integrador  e  outro  denominado  Projeto  de
Intervenção na Comunidade. Diante disso, propuseram desenvolver um novo cardápio.
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Assim, em um semestre, os alunos fizeram a investigação científica para saber o que era
necessário  para  a  boa  alimentação  de  um  adolescente.  No  segundo  semestre,
desenvolveram a parte do processo criativo para o desenho do novo cardápio. No outro
semestre,  aplicaram o cardápio na escola.  Fizeram uma intervenção sociocultural.  No
último semestre, estavam preparando o desenho do projeto de uma empresa que iria
trabalhar com alimentação escolar.  Por isso é possível  trabalhar todos juntos ou não,
depende da forma como o Currículo será estruturado. Falou que o professor pode dar um
problema,  o  aluno  faz  a  investigação,  propõe  uma  solução,  aplica  uma  proposta  e
desenvolve  algo  novo,  um  projeto  empreendedor.  E  isso  pode  ser  dentro  de  uma
disciplina ou em uma trilha de disciplinas. No Currículo de Santa Catarina, colocaram,
para todas as trilhas e itinerários, como iria ser a relação com os eixos estruturantes.
Sobre a EaD, disse que na época da discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (DCNs), foi feita a proposta de utilizar até 40% da carga horária em
EaD. Em um Currículo de 3.000 horas, seria possível fazer todo o Itinerário por meio de
EaD. Lembrou que o uso da EaD no Ensino Médio é diferente do uso da EaD no Ensino
Superior. Sobre isso, fez menção de que o pólo de EaD no Ensino Médio é a escola e o
tutor é o professor. Pode utilizar a tecnologia para dar conta da carga horária. Citou o
caso do Centro de Mídias do Amazonas. Pelo fato de o Estado não ter especialista em
todos  os  municípios,  a  aula  é  transmitida  de  Manaus  para  as  escolas  de  outros
municípios, o que pode ser considerada mediação tecnológica, e não propriamente EaD.
É possível utilizar tecnologias síncronas e assíncronas para permitir ao aluno acesso ao
conhecimento,  mas  para  isso  é  preciso  ter  infraestrutura,  como  bem  colocado  pela
Conselheira  Taís  Maria  Mendes.  Ressaltou  ainda  que  hoje  não  se  fala  apenas  em
conectividade da escola, mas em conectividade do aluno e do professor também. Em
seguida,  com  a  palavra,  a  Conselheira  Naura  Nanci  Muniz  Santos  solicitou  que  o
Conselheiro  Eduardo  Deschamps  enfatizasse  mais  a  respeito  do  notório  saber.  Em
atenção,  o  referido  Conselheiro  disse  que  trazer  o  notório  saber  para  a  educação
profissional foi uma proposta do Consed. Ressaltou que o notório saber não vale para o
restante do Ensino Médio, apenas para a educação profissional e tecnológica, por haver a
dificuldade de encontrar professor para determinado Itinerário. Deu como exemplo o fato
de não haver professor formado para ministrar aulas em turmas com Itinerário técnico
profissionalizante na área naval no Amazonas, mas ter pessoas com notório saber, com
conhecimento especializado, sobre o assunto, que constroem barcos para navegar nos
rios da região. A proposta é trazer essas pessoas para a escola, para ensinarem aos
alunos com base na experiência profissional. Falou que em Santa Catarina, o Presidente
do CEE daquele Estado demandou à escola que oferta ensino técnico profissionalizante a
possibilidade de usar o notório saber e deixar registrado para fim de supervisão, pois
temeu  trazer  essa  demanda para  o  CEE/SC em decorrência  do  grande  volume  que
poderia  haver.  Relatou que o  CEE de Goiás  deixou a cargo das universidades esse
credenciamento dos profissionais com notório saber, com a respectiva regulamentação.
Sobre  esse  assunto,  disse  que  depende  da  normatização  de  cada  Conselho  de
Educação. Com a palavra, o Conselheiro Oscar Alves disse que ao elaborar as Diretrizes
Complementares, o CEE/PR se deparou com uma dificuldade de entendimento, para o
qual  foi  feita consulta ao CNE, que ainda,  infelizmente,  não respondeu.  Diante disso,
pediu orientação ao Conselheiro Eduardo Deschamps para dirimir a dúvida quanto ao fato
de que, conforme disposto na Resolução n.º 3/2018, exarada pela Câmara de Educação
Básica do CNE/MEC, art. 17, § 5.º, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) é possível oferecer até 80% da carga horária a distância, tanto na formação geral
básica quanto nos Itinerários Formativos, desde que haja suporte tecnológico – digital ou
não  –  ou  pedagógico  apropriado.  Contudo,  a  oferta  de  EJA  tem  quatro  formatos:
presencial,  EaD,  EaD  articulada  com  educação  profissional  e  a  EJA para  educação
especial  (ao  longo  da  vida).  No  Parecer  n.º  6/2020-CNE,  de  10/12/2020,  ainda  não
homologado, são apresentadas formas presenciais inovadoras: combinada, direcionada,
multietapas e EJA vinculada. Assim, a pergunta é se uma modalidade de EJA no formato
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presencial com 80% de atividades remotas ou a distância não caracterizaria oferta em
EaD. Como diferenciar? Em resposta, o Conselheiro Eduardo Deschamps relatou que
essa também era sua dúvida quando estava no CNE e que o referido artigo não deveria
constar no documento em tela, pois a EaD na EJA já possui regulamentação. Contudo,
explicou que a intenção do artigo em questão era, por não haver curso de EaD no Ensino
Médio,  estaria  regulando  o  curso  presencial.  Acredita  que  vale  a  pena  discutir  esse
assunto com o Conselheiro Mozart Neves Ramos, do CNE. O Conselheiro Oscar Alves
reiterou os agradecimentos pela presença do Conselheiro Eduardo Deschamps e passou
a palavra para a Presidente do CEE/PR, que igualmente agradeceu a colaboração do
Conselheiro Estadual de Santa Catarina e a presteza com que aceitou o convite deste
Conselho  para  discorrer  sobre  um  assunto  de  tão  relevada  importância.  Dando
continuidade  à  pauta  da  Reunião,  a  Presidente  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad
solicitou à Conselheira Rita de Cassia Morais que relatasse o processo protocolado sob o
número 17.351.773-4, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte,
município  de  Curitiba,  referente  à  apresentação  da  proposta  de  Implementação  do
"Laboratório Didático Móvel (LDM)" de Ciências da Natureza e do "Laboratório Virtual de
Aprendizagem (LVA)" em instituições de ensino da Rede Pública Estadual  do Paraná.
Com a palavra, a referida Conselheira lembrou que havia solicitado relatar o processo
supracitado nesta Sessão Plenária em decorrência de a SEED haver lhe comunicado que
acostaria Informação da Secretaria da Saúde (SESA), o que não ocorreu. Após o relato
da Conselheira Rita de Cassia Morais, o referido documento foi posto em discussão, com
pedido de vista por parte da Conselheira Sandra Teresinha da Silva. Na sequência, a
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan pediu licença para fazer uma proposição
quanto à Deliberação n.º 07/2020, aprovada pelo Pleno em 13/11/2020, e encaminhada
para homologação pela Superintendência-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SETI), para a qual solicitou reorganização na redação de um artigo, sem alteração do
teor. Sobre isso, a Presidente informou que quando há mudança de redação em um texto
já aprovado, precisa ser sorteado para nova relatoria, o que foi ratificado pela Conselheira
Sandra Teresinha da Silva, que apontou a necessidade de novo Parecer, ainda que não
haja modificação na essência do documento, com o objetivo de evitar irregularidades. A
Conselheira Ana Seres Trento Comin também apontou a necessidade de formalizar a
alteração proposta. Com a palavra, o Conselheiro João Carlos Gomes informou que o
processo já foi motivo de deliberação pela Câmara de Ensino Superior (CES). Assim, a
Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan poderia apresentar o Parecer da CES.
Explicou  que  foi  feito  protocolado  e  encaminhado  àquela  Câmara,  sendo  acatada  e
aprovada a solicitação. Assim, poderia ser apresentado o Parecer da Câmara, por meio
da relatora Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan. Como não há nada que altere
o mérito, entende-se que não há necessidade de haver nova Deliberação. Se o Pleno
concordasse, quando da homologação pela SETI, faria nova publicação. Nesta esteira,
sugeriu que a relatora apresentasse o Parecer aprovado pela CES e se a Presidente
Maria das Graças Figueiredo Saad e o Pleno concordassem, poderia ser colocado em
votação. Sobre isso, o Conselheiro Oscar Alves entende que se há alteração de Parecer
ou Indicação, é preciso modificar a Deliberação, pois é incorporado ao documento. Disse
que nada impede que se faça isso, mas precisa apresentar as modificações a serem
submetidas  ao  Pleno.  Em relação  ao  que  foi  posto  pelo  Conselheiro  Oscar  Alves,  a
Conselheira Sandra Teresinha da Silva informa que o Parecer não altera a Deliberação,
precisa haver procedimento de alteração de Deliberação, ressaltando que o ato não pode
ser de forma irregular. Sobre isso, a Presidente acredita ser melhor fazer de forma correta
para  não  ter  problemas  futuros.  A  Conselheira  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan
agradeceu os esclarecimentos e disse que se a CES achar pertinente, por ser apenas
inversão na redação, esse assunto poderá ser pauta da próxima reunião. Sendo assim, a
referida  Conselheira  retirou  a  proposição.  Com  a  palavra,  a  Presidente  do  CEE/PR
informou sobre a substituição da presidência do Órgão, sendo designado o Conselheiro
João Carlos Gomes o novo Presidente do CEE/PR. Informou ainda, que continua como
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Conselheira  até  2022  e  registrou  seu  descontentamento  em  relação  à  forma  como
recebeu o comunicado – por meio de um telefonema, no meio da Reunião da Bicameral
do dia 17/03/2021, do Secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder.
Ressaltou que cargo de confiança pode ser mudado a qualquer momento, mas poderiam
tê-la comunicado anteriormente, pois o Decreto de nomeação do novo Presidente estava
pronto para ser assinado. Lembrou que sempre dizia que não “era” Presidente, mas que
“estava” como Presidente. Na oportunidade, agradeceu a todos os Conselheiros, pois não
faria nada sem a contribuição deles e sem a colaboração dos servidores do Órgão. Foram
dois anos nada fáceis, com muitas turbulências. Sobre isso, ressaltou a mudança da sede
do CEE/PR, na qual  os servidores tiveram que ajudar.  Disse que,  apesar de ter sido
professora,  diretora  de  escola  e  chefe  de  Núcleo  Regional  de  Educação,  além  de
vereadora, aprendeu muito enquanto esteve à frente do Órgão. Elogiou os servidores e
solicitou  ao novo Presidente  que mantivesse a equipe de trabalho.  Também falou  do
período de pandemia,  mas que não interferiu  em nada na parte  laboral  do  CEE/PR.
Comentou  que  a  credibilidade  e  o  respeito  são  adquiridos  por  meio  da  caminhada
profissional.  Relatou que atua no CEE/PR desde a presidência  da  então Conselheira
Shirley Augusta de Sousa Piccioni, passando pelas presidências dos Conselheiros Romeu
Gomes de Miranda e Oscar Alves. Relatou ainda que estava na Presidência a pedido do
Conselheiro Oscar Alves. Falou que todos os seis cargos comissionados inerentes ao
CEE/PR, em consonância com Lei específica publicada em 1981, foram retirados no início
de  2019.  Lembrou  que  com  a  nova  Lei  do  Sistema,  há  mais  cargos  em  comissão
previstos  para  o  Órgão.  Nesse  sentido,  solicitou  ao  novo  Presidente  para  continuar
lutando que esses cargos retornem ao Órgão, porque por lei não poderiam ser retirados.
Ressaltou que os membros do CEE/PR precisam zelar tanto pelo Secretário de Estado da
Educação e do Esporte quanto pelo Governador do Estado, mas não é concordando com
todas as ações exaradas por eles que essa proteção irá se concretizar, pelo contrário, é
necessário mostrar qual o caminho correto. A Presidente Maria das Graças Figueiredo
Saad disse que sempre procurou trabalhar dessa forma e lembrou que o Órgão precisa
atender à população, sempre monitorado pelo Ministério Público. Desejou uma excelente
gestão ao Conselheiro João Carlos Gomes e espera que ele dê continuidade àquilo que
ela, como Presidente, deu continuidade. Falou das Comissões constituídas para estudos
do(a):  Lei  do  Sistema,  cujo  trabalho  resultante  foi  entregue;  b)  EaD,  para  a  qual  os
membros da referida Comissão aguardavam as Diretrizes do CNE para dar continuidade
ao  trabalho;  c)  Avaliação  da  Educação,  com  a  participação  do  Conselheiro  Carlos
Eduardo Bittencourt Stange, elogiado por sua eficiência, d) Deliberação n.º 03/2013-CEE/
PR, ainda em estudo. Comunicou que a Comissão referente à Avaliação da Educação
Básica  está  agora  realizando  um  trabalho  conjunto  com  a  Comissão  que  estuda  a
Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR; e) BNCC, para a qual foi assinada nova Portaria esta
semana.  Em continuidade,  mencionou  as  dificuldades  decorrentes  da  pandemia,  que
trouxe muitas incertezas e ressaltou que apesar  dos inúmeros problemas surgidos,  o
CEE/PR manteve seu trabalho normalmente de forma remota. Na sequência, informou
que  entregará  ao  novo  Presidente  do  CEE/PR  documento  com  as  demandas  do
Conselho, o relatório com saldo de férias dos servidores e o relatório patrimonial dos bens
móveis por  departamento.  Comentou também sobre o suprimento da servidora Joana
Emilia Miranda Petry, que integrará a equipe do CEE/PR, e pediu escusas por haver feito
o referido suprimento, mas não sabia que o Órgão teria nova presidência, caso contrário,
jamais o teria feito. Sobre a futura servidora, comentou que possui grande experiência
com  documentação  escolar,  o  que  irá  contribuir  para  o  trabalho  do  CEE/PR.  Após,
informou aos membros do Conselho Pleno a quantidade de processos analisados por
Câmara e no Conselho Pleno durante sua gestão, até o mês de fevereiro do corrente ano,
a  saber:  CEIF:  987;  CEMEP:  1.037;  Bicameral:  442;  CES:  335;  Conselho Pleno:  27,
totalizando:  2.828  processos.  Na  sequência,  informou  ao  novo  Presidente  sobre  a
necessidade  de  fazer  o  cartão  do  Fundo  Rotativo,  pois  não  mais  é  possível  utilizar
cheques, e que irá entregá-lo a prestação de contas de 2020, com as notas fiscais e o
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relatório com o que foi gasto. Informou que o Órgão devolveu ao Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional (Fundepar), no ano de 2020, a quantia de R$ 27.967,51
(vinte e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), pois não
foi possível comprar alguns itens, por não ser permitido pagar uma rubrica com outra.
Disse que o servidor Eraldo Oliveira Rebelo explicará com mais detalhes o funcionamento
do  Fundo  Rotativo  em  momento  oportuno.  Informou  que  com  parte  da  verba
disponibilizada, foram adquiridas louças para o Órgão, pois em caso de ocorrer algum
evento,  o  CEE/PR estaria desprovido. Contudo, não houve tempo hábil  para comprar
determinados  itens,  em  decorrência  de  os  orçamentos  solicitados  não  haverem  sido
enviados  dentro  do  prazo.  Finalizou  sua  fala  agradecendo  a  mim,  Claudia  Mara  dos
Santos,  Secretária-Geral  do  CEE/PR,  à  Secretária  da  Presidência,  Márcia  Helena
Kovalhuk Pereira,  à  Coordenadora Izes Neira Kuchpil,  aos Assessores Jurídicos José
Roberto  Faria  e  Elza  Fagundes  da  Silva,  ao  Coordenador  do  Setor  de  Informática,
Rogério Fockes, e demais servidores. Com a palavra, o Conselheiro João Carlos Gomes
disse  reconhecer  o  trabalho  desenvolvido  por  todos  os  Presidentes  do  CEE/PR,  em
especial, pela Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad e pelo Conselheiro Oscar
Alves, com os quais teve o privilégio de trabalhar, e pretende dar continuidade ao que
está  sendo  realizado  neste  Conselho.  Informou  que  sua  posse  ocorrerá  na  próxima
segunda-feira (22/03/2021), às 15 horas, de forma remota. Na oportunidade, solicitou o
apoio de todos os Conselheiros e servidores do Órgão para dar continuidade ao trabalho.
Relatou que quando assumiu  o  cargo de Secretário  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino
Superior, não alterou a equipe de servidores, porque todos são técnicos, apontando que
em decorrência da dinamicidade do processo, houve ajustes. Ressaltou que ele conhece
o trabalho de todos os servidores do CEE/PR e que pretende mantê-los em suas funções.
Pedindo a palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes se pronunciou em relação à forma
como  foi  trocada  a  presidência  do  CEE/PR,  mencionando  o  autoritarismo  como  um
problema  atual  enfrentado  pelos  profissionais  da  rede  estadual  de  educação.  Nesta
esteira,  comentou  o  quão  é  importante  manter  o  repeito  pelas  pessoas
independentemente do cargo que ocupam. Em continuidade, chamou a atenção para o
fato  de  que  na  gestão  da  Presidente  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad,  todos  os
assuntos foram pautados, levados ao Conselho Pleno, relatados, ouvidos e discutidos.
Esse  aspecto  deve  ser  mantido,  porque  é  função  do  CEE/PR  debater  os  assuntos
referentes à educação. Frisou que não é deixando de realizar o debate sobre algo (quer
no âmbito do CEE/PR, quer no âmbito das escolas) que a educação irá avançar. Disse
estar preocupada com os rumos que estão sendo dados à educação no Paraná. Afirmou
ainda, que se sente entristecida pela forma com que a atual Presidente foi comunicada a
deixar  seu  cargo.  Sobre  essa postura,  a  Conselheira  Taís  Maria  Mendes disse  estar
indignada e que acredita que todos estejam também, pois hoje foi com a Presidente, mas
amanhã pode ser com qualquer outro membro do Colegiado. Ressaltou que não está se
referindo à questão de cargos, mas de história de vida profissional. Nesse viés, falou que
possui  muito  respeito  pela  referida  Presidente,  inclusive  havia  revelado  a  ela  essa
admiração antes de sua assunção à presidência do Órgão, por considerá-la uma mulher
corajosa.  Disse  que  muitas  das  vezes,  o  brilhantismo  incomoda  algumas  pessoas.
Ressaltou que sempre defende o CEE/PR e relata o papel fundamental que o Órgão tem
na  história  do  Paraná.  Lembrou  de  quando  o  Conselheiro  Oscar  Alves,  ao  deixar  a
presidência do CEE/PR, leu a carta que enviou à Casa Civil solicitando sua destituição do
cargo de Presidente. Parabenizou a Presidente pelo trabalho democrático e transparente
pelo qual conduziu o CEE/PR, sempre respeitando a todos. Ainda com a palavra, citou a
fala do Secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, durante uma live,
ao ser questionado como proceder quando o aluno não possui acesso ao  Meet ou não
possui  webcan,  haja  vista  a  presença  ser  computada  pelos  professores  durante  a
participação (com câmera aberta)  nas aulas remotas.  Disse que o referido Secretário
respondeu que a Seed está tentando resolver estas questões da melhor forma possível.
Finalizou sua fala ressaltando o respeito que tem pela Presidente do CEE/PR e dizendo
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que esta  deixa  o  cargo mais  engrandecida de quando o assumiu.  Com a palavra,  a
Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad agradeceu os elogios recebidos. Com a
palavra,  a  Conselheira  Fabiana Cristina  de Campos  disse  que  os  tempos  atuais  são
sombrios  e  elogiou  as  considerações  feitas  pela  Conselheira  Taís  Maria  Mendes.
Mencionou a semelhança de atitude com a do Governo Federal, que agiu de igual forma
com  os  membros  do  CNE.  Relatou  que  conhece  a  Presidente  Maria  das  Graças
Figueiredo Saad de outras instâncias e que a considera uma mulher de fibra, que sempre
lutou em prol da educação. Disse ainda que na região onde a Presidente do CEE/PR
reside,  todos  têm  grande  respeito  por  ela  devido  sua  luta  pelos  menos  favorecidos.
Mencionou que o cargo não é permanente, mas pela forma como foi feita a destituição,
todos  deveriam  emitir  uma  nota  de  repúdio.  Retomando  a  palavra,  a  Presidente  do
CEE/PR  agradeceu  novamente  os  elogios.  Em  continuidade,  a  Secretária-Geral  do
CEE/PR Claudia Mara dos Santos, agradeceu a confiança a ela depositada ao longo dos
dois anos em que a Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad esteve à frente do
CEE/PR e ressaltou que apesar de 21 anos trabalhando no Órgão, sempre há algo para
aprender e que foi uma imensa satisfação trabalhar ao seu lado. Afirmou que é grata e
que possui grande admiração e respeito por ela, sobretudo pela forma como conduziu o
CEE/PR, com extrema competência. Em meu nome e em nome dos demais assessores
do Órgão,  desejou sucesso e que poderia  contar  com o apoio de todos sempre que
necessário. Parabenizou o novo Presidente do CEE/PR, Conselheiro João Carlos Gomes,
e que este poderá contar sempre com o apoio de toda equipe do Conselho nessa nova
função.  Com a  palavra,  a  Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva  fez  alusão  a  uma
crônica, da década de 1990, do escritor Luís Fernando Veríssimo, em que as pessoas vão
sumindo e ninguém percebe, percebendo somente a ausência daquela que faz o café.
Mencionou que o ocorrido com a Presidente do CEE/PR foi um alerta, pois ao admitirmos
um  procedimento  para  um,  admitimos  para  todos.  Isso  merece  reflexão.  Disse  que
somente conheceu a Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad em 2013. Afirmou
que passou a respeitá-la e que teve a satisfação de indicá-la para a função de Vice-
Presidente do CEE/PR, função essa em que obteve grande desempenho. Ressaltou que,
em decorrência da pandemia, a gestão foi desafiadora, mas o CEE/PR manteve seu fluxo
de trabalho. Outro ponto importante de registrar é a mudança de sede do Órgão, o que já
se  vinha  tentando  há  algum  tempo,  o  que  demonstra  a  garra  e  a  persistência  da
Presidente do CEE/PR. Ainda com a palavra, parabenizou a equipe de trabalho, pois
como bem colocado pela Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad, ninguém faz
nada sozinho. A Conselheira prestou ainda solidariedade à Presidente do CEE/PR quanto
à forma como esta foi destituída do cargo, ratificando o que foi dito pelas Conselheiras
Taís Maria Mendes e Fabiana Cristina de Campos. Relatou que já teve cargo de confiança
e que este é instável, contudo a forma como a pessoa é destituída traz indicativos do
modelo de gestão vigente. Nesse sentido, fez menção a um movimento que vem sendo
traçado há algum tempo e que foi coroado com a destituição da Presidência. Finalizou
parabenizando-a pela gestão e dizendo que a Presidente Maria das Graças Figueiredo
Saad ainda tem muito com o que colaborar enquanto Conselheira Estadual de Educação.
Com a palavra, a Presidente do CEE/PR agradeceu a todos os membros do Colegiado,
aos funcionários e solicitou ao novo Presidente, Conselheiro João Carlos Gomes, que
gostaria de fazer parte da Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio quando disponibilizar uma vaga, o que foi acatado pelo novo Presidente.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CEE/PR agradeceu a presença de todos(as)
e 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  a
Senhora Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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