
16 DE AGOSTO DE 2021 – 14h.
Presentes:  Presidente:  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente:  Jacir  José  Venturi.
Conselheiros(as): Ana Seres Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Clemencia Maria
Ferreira  Ribas,  Christiane  Kaminski,  Décio  Sperandio,  Fabiana  Cristina  de  Campos,
Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  Jacir  Bombonato
Machado,  Maria das Graças Figueiredo Saad,  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 
a) indicações e proposições. 
II – Ordem do dia 

1) Deliberação CEE/PR n.º xx/21 e-Protocolo n.º 17.568.435-2 
2) Int..: Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
3) Ass.: Normas para o retorno das atividades presenciais e organização do ano letivo de 2021 no Sistema 

Estadual de Ensino do Estado do Paraná. 
4) Rel.: Carlos Eduardo Sanches, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Jacir Bombonato Machado, Jacir José 

Venturi, Rita de Cassia Morais e Taís Maria Mendes. 
5) Dec.: 

III - Outros assuntos

A (7.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 19.ª (décima nona) Sessão, foi
realizada no dia  16 de agosto 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. Em consonância com o artigo 7.º do primeiro
Decreto, os titulares dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão,
após análise justificada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade técnica e
operacional, suspender total ou parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim
como o atendimento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho
para servidores, resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais,
quantitativo mínimo de serviços em sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e
adoções de horários alternativos. Com este embasamento, o  Presidente do CEE/PR,
João Carlos Gomes, agradeceu a presença e a colaboração de todos(as), em especial
ao  Conselho  Pleno,  à  Secretária-Geral,  Claudia  Mara  dos  Santos,  à  sua  Assessora
particular,  Marcia  Helena  Kovalhuk  Pereira,  à  Coordenadora  Pedagógica  Izes  Neira
Kuchpil,  à Assessoria Jurídica, e às demais Coordenações e Assessorias Pedagógica,
Técnico-administrativa e aos servidores do CEE/PR. Em continuidade, fez a chamada dos
Conselheiros e constatou o número regimental.  Em seguida,  consultou o Colegiado a
respeito da metodologia de análise da Deliberação pautada. Com a anuência do Conselho
Pleno, ficou acordado que seria feita a leitura de cada artigo e, na sequência, a discussão.
Assim  sendo,  o  Presidente  do  CEE/PR solicitou  ao  Presidente  da  Comissão  e
Conselheiro Jacir José Venturi que fizesse a leitura da Deliberação CEE/PR n.º xx/21,
e-Protocolo n.º 17.568.435-2 , de interesse do Sistema Estadual de Ensino do Paraná,
que trata de “Normas para o retorno das atividades presenciais e organização do ano
letivo de 2021 no Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná”, de relatoria dos(as)
Conselheiros(as): Carlos Eduardo Sanches, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Jacir
Bombonato  Machado,  Jacir  José  Venturi,  Rita  de  Cassia  Morais  e  Taís  Maria
Mendes.  Após a leitura dos artigos 1º,  2º,  houve pedido de destaque do Conselheiro
Oscar  Alves.  Na  discussão,  manifestaram-se  o  Presidente  do CEE/PR e  as
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Conselheiras  Taís Maria Mendes, Sandra Teresinha da Silva, Fátima Aparecida da
Cruz Padoan e o Conselheiro Oscar Alves, que se reportou a fundamentos legais como
a Resolução n.º 735/2021 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a fim de justificar a
alteração na redação dos referidos artigos, porém, não chegaram a um consenso. Após
ampla  discussão,  o  Conselheiro  Oscar  Alves retirou  o  destaque  do  artigo  2º  que
permaneceu com a redação inicial proposta pela Comissão. Nesta esteira, o Presidente
do CEE/PR sugeriu alterar a metodologia de análise da Deliberação fazendo a leitura
integral do texto e, no seu decorrer, o Conselho Pleno faria os destaques para serem
retomados e analisados no final. Com a anuência do Conselho Pleno, sua sugestão foi
acatada e o  Presidente da Comissão,  o Conselheiro  Jacir José Venturi continuou a
leitura  a  partir  do  artigo  terceiro  e  a  finalizou.  Os  demais  destaques  foram  sendo
retomados pelo Presidente do CEE/PR e discutidos pelo Conselho Pleno. O Colegiado
promoveu ampla discussão sobre os destaques, primando pelo diálogo e convergência
entre  a  Indicação  e  a  Deliberação,  além  de  preservar  o  trabalho  da  Comissão  e  a
finalidade  precípua  do  documento,  que  servirá  de  parâmetro  para  o  retorno  à
presencialidade  das  aulas.  Cada  destaque  foi  criteriosamente  discutido,  analisado  e
acompanhado pelo Presidente do CEE/PR, que fez a mediação das ideias apresentadas,
observando cautelosamente as suas inserções e/ou supressões no texto da Deliberação.
O  Presidente  do  CEE/PR oportunizou  o  uso  da  palavra  a  todos(as)  os(as)
Conselheiros(as)  que  dela  precisaram  para  defender  seus  argumentos  no  tempo
necessário.  Todos  os  destaques  que  resultaram  em  alterações  textuais  foram  feitos
mediante análise do Conselho Pleno e da Comissão em particular. Após os debates, o
Presidente  do  CEE/PR  colocou  em  votação  a  Indicação  e  a  Deliberação,  sendo
aprovadas por 18 (dezoito) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, com declaração de
voto, da Conselheira Taís Maria Mendes, que, na ocasião, solicitou ao Presidente do CEE/
PR que seu nome fosse retirado da relatoria. O Presidente do CEE/PR agradeceu a sua
participação e contribuição na elaboração do documento. Agradeceu também o brilhante
trabalho realizado pela Comissão. Disse que se sente privilegiado por presidir o CEE/PR
e  poder  contribuir  com  a  Educação  Paranaense.  Agradeceu  aos  assessores  que
trabalharam diretamente na execução dos trabalhos, bem como a Comissão, que não
mediu esforços para que o documento fosse elaborado de modo a atender as escolas nas
necessidades mais emergentes que envolvem o retorno à presencialidade das aulas. A
Deliberação  aprovada  possui  a  seguinte  redação:  “O  CONSELHO  ESTADUAL  DE
EDUCAÇÃO do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 228 da Constituição Estadual do Paraná, pela Lei Federal n.º 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB)  –,  Lei  Federal  n.º  14.040/2020,  Lei
Estadual  n.º  4.978/1964, Decreto Governamental  n.º  6.637, de 20/01/2021, Resolução
CNE/ CP n.º 2/2021, Resolução SESA n.º 735/2021, de 10/08/2021 e tendo em vista a
Indicação n.º XX/2021, que a esta se incorpora, DELIBERA: CAPÍTULO I DO RETORNO
Art.  1.º  Ficam  estabelecidas  normas  complementares  para  o  retorno  das  atividades
escolares presenciais, suspensas em razão da pandemia da Covid19, nas instituições de
ensino ofertantes da Educação Básica e nas do Ensino Superior que integram o Sistema
Estadual de Ensino do Paraná, nos termos desta Deliberação. Art. 2.º O retorno das aulas
presenciais deverá ser realizado conforme escala estabelecida em cada instituição de
ensino,  para  preservar  a  saúde  dos  estudantes,  profissionais  da  educação  e  demais
trabalhadores das instituições de ensino. Parágrafo único. O retorno previsto no caput
deste artigo poderá ocorrer por meio de sistema que combine atividades presenciais e
não  presenciais  nos  termos  da  Deliberação  CEE/PR  n.º  01/2021.  Art.  3.º  Caberá  à
instituição de ensino, com apoio de sua mantenedora, elaborar um Plano de Retorno às
aulas presenciais que contemple: I - cronograma com a especificação de datas conforme
escala  de  retorno  dos  estudantes;  II  -  avaliação  diagnóstica  sobre  o  nível  de
aprendizagem dos estudantes por ano/série; III - especificidades e necessidades de cada
fase, etapa, modalidade e nível de ensino; IV - estratégias de recuperação e atividades de
reforço  da  aprendizagem,  presenciais  e/ou  não  presenciais,  no  mesmo  turno  ou  no
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contraturno, com base nos resultados de avaliação definida no inciso II, deste parágrafo;
V - espaços adequados de aprendizagem, avaliações formativas e instruções claras para
os  profissionais  da  educação  e  demais  trabalhadores  da  instituição  de  ensino;  VI  -
comunicado aos pais ou responsáveis e aos estudantes maiores de 18 anos, detalhando
a rotina das atividades para compreensão da possibilidade de frequência nas atividades
presenciais, bem como os cuidados a serem tomados fora do ambiente escolar. Art. 4.º As
mantenedoras  e  as  instituições  de  ensino,  para  o  retorno  das  atividades  escolares
presenciais,  no  âmbito  de  suas  competências,  devem  providenciar:  I  –  Plano  de
Acolhimento  de  estudantes,  profissionais  da  educação  e  demais  trabalhadores  das
instituições, com a promoção de diálogos e trocas de experiências sobre o período vivido,
considerando  as  várias  percepções  das  diferentes  faixas  etárias,  bem  como  a
organização  de  apoio  pedagógico,  de  diferentes  atividades  físicas  e  de  ações  de
educação  alimentar  e  nutricional,  entre  outras;  II  –  plenas  condições  de  segurança
sanitária nos termos estabelecidos pela Resolução SESA n.º 735/2021, ou outra que a
substitua; III – condições sanitárias e de segurança definidas nas Deliberações CEE/PR
n.º  01/2017  e  n.º  03/2013;  IV  -  quadro  de  profissionais  da  educação  e  demais
trabalhadores das escolas em quantitativo necessário para o adequado funcionamento
das  instituições  de  ensino;  V  -  elaboração  e  monitoramento  de  Protocolo  de
Biossegurança da instituição de ensino compatível com sua realidade e em conformidade
com as disposições da Secretaria de Estado da Saúde, da respectiva Secretaria Municipal
da Saúde e desta Deliberação; VI – bem-estar físico, mental e social  dos estudantes,
profissionais da educação e trabalhadores das instituições de ensino e disponibilizar ou
encaminhá-los para profissionais da área da saúde, como suporte no enfrentamento de
síndromes,  depressões  e  outros  problemas  desenvolvidos  ao  longo  da  pandemia  da
Covid-19. VII - ampla divulgação aos pais ou responsáveis e aos estudantes maiores de
18  anos  sobre  as  condições  e  regras  para  a  retomada  das  aulas  presenciais  e  do
Protocolo de Biossegurança; § 1º – a formalização sobre o atendimento das condições
descritas neste artigo deverá ser feita por meio de: a) ata do Conselho Escolar, quando se
tratar de instituição pública da Educação Básica; b) ato oficial do representante legal da
mantenedora, quando se tratar de instituição privada da Educação Básica; c) decisão do
Conselho Superior,  quando se tratar  de instituição pública de Ensino Superior;  d)  ato
oficial do representante legal da mantenedora, quando se tratar de Faculdade Municipal. §
2º. A manifestação formal mencionada nas alíneas “a” e “b”, do inciso VIII deste artigo,
deve ser encaminhada ao respectivo Núcleo Regional de Educação. Art. 5.º Os pais ou
responsáveis  que  decidirem pelo  retorno  presencial  do  estudante  devem assinar  um
termo de  compromisso  de  cumprimento  das  diretrizes  estabelecidas  no  Protocolo  de
Biossegurança. Art. 6.º As instituições de ensino devem prever estratégias para a oferta
das atividades dos estudantes impossibilitados de frequentar  as aulas presenciais,  de
modo a assegurar o processo de ensino e de aprendizagem. Art. 7.º As mantenedoras e
as instituições de ensino devem se rearticular com os órgãos que integram a Rede de
Proteção a Crianças e Adolescentes para realizarem ações de busca ativa de estudantes
que se evadiram da escola ou que apresentem mudanças de comportamento e outros
sinais indicativos de violência e demais problemas que interfiram na sua aprendizagem.
Art.  8.º  As  mantenedoras  e  as  instituições  de  ensino,  devem  promover  a  formação
continuada dos professores, de maneira a contemplar estratégias de apoio à continuidade
da  trajetória  de  aprendizagem  dos  estudantes,  bem  como  a  preparação  para  a
implementação  dos  Protocolos  de  Biossegurança.  Parágrafo  único.  A  formação
continuada de professores deverá ser organizada por meio de estratégias e metodologias
adequadas, presenciais e não presenciais, observados os Protocolos de Biossegurança.
CAPÍTULO  II  DO  DIREITO  À  APRENDIZAGEM  DOS  ESTUDANTES  Art.  9.º  As
instituições de ensino devem realizar procedimentos de escuta e de diagnóstico/avaliação
da aprendizagem considerando: I - a idade e a série do estudante; II - o período letivo de
2020 e 2021; III – o apoio à prática pedagógica dos professores, a fim de assegurar o
direito à recuperação da aprendizagem dos estudantes. Parágrafo único. O procedimento
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de  escuta  dos  estudantes  poderá  ser  realizado  por  meio  de  recursos  tecnológicos
disponíveis ou outro recurso que possa considerar seus anseios, suas contribuições e
suas expectativas nesse retorno às aulas presenciais. Art. 10. Caberá às instituições de
ensino, com apoio da mantenedora, providenciar a reorganização curricular de maneira a
contemplar os anos letivos de 2020, 2021 e 2022 e assegurar a continuidade e o direito
de aprendizagem dos estudantes. § 1.º A reorganização curricular que trata o caput deste
artigo  deve  ser  realizada  mediante  avaliação  e  escuta  dos  estudantes,  considerando
todos os aspectos de socialização e saúde mental, além de priorizar as áreas curriculares
essenciais  e  vinculadas  à  vida.  §  2.º  Os  conteúdos/objetivos  de
aprendizagem/competências devem ser planejados para que todos os estudantes tenham
acesso às mesmas oportunidades educacionais empregadas em atividade presencial e
não presencial, a fim de evitar as desigualdades educacionais no processo de ensino e de
aprendizagem. Art. 11. Para atendimento integral do direito dos estudantes recomenda-se
às  mantenedoras  e  às  instituições  de  ensino  para:  I-  disponibilizar  os  recursos
tecnológicos e pedagógicos necessários para o trabalho dos professores;  II-  viabilizar
salas de apoio, aulas e períodos adicionais para recuperação e reforço da aprendizagem
dos  estudantes;  III-  adotar  estratégias  pedagógicas  específicas  nas  turmas  de
encerramento dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; IV-
organizar a oferta  opcional  de atividade de reforço ao estudante concluinte do ensino
médio;  Art.  12.  As  mantenedoras  e  as  instituições  de  ensino  devem  assegurar
atendimento educacional integral e com as mesmas oportunidades de aprendizagem aos
estudantes, cujos pais optarem pela permanência em atividades não presenciais no ano
letivo de 2021. CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 13. As mantenedoras e as
instituições de ensino devem cumprir, implementar e divulgar as determinações contidas
na Resolução SESA n.º 735/2021, ou outra que a substitua. Art. 14. As instituições de
ensino da Educação Básica e Superior, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
estas normas, ficam dispensadas, em caráter excepcional, diante da situação específica
da persistência da pandemia da Covid-19: I - na Educação Infantil, da obrigatoriedade de
observância  do  mínimo de dias  de  trabalho educacional  e  do  cumprimento  da  carga
horária mínima anual, previstos no inciso II do art. 31, da Lei Federal n.º 9.394/1996; e II -
no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, da obrigatoriedade de observância do mínimo
de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação  Nacional  (LDB),  sem  prejuízo  da  qualidade  e  da  garantia  dos  direitos  e
objetivos  de  aprendizagem,  desde  que  cumprida  a  carga  horária  mínima  de  800
(oitocentas) horas anuais. III - no Ensino Superior, da obrigatoriedade do cumprimento do
mínimo de  dias  de  efetivo  trabalho  acadêmico,  observadas  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais (DCNs) e as normas editadas por este Conselho, desde que seja mantida a
carga  horária  prevista  na  organização  curricular  de  cada  curso.  §  1.º  Podem  ser
desenvolvidas  atividades  pedagógicas  não  presenciais,  vinculadas  aos  componentes
curriculares de cada curso ou de cada etapa, mediante uso de tecnologias da informação
e  comunicação,  para  fins  de  integralização  da  respectiva  carga  horária.  §  2.º  As
instituições de ensino  da Educação Básica  ficam autorizadas a  antecipar,  em caráter
excepcional, a conclusão dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
desde que diretamente relacionados ao combate à Covid-19, caso o aluno cumpra no
mínimo 75  % (setenta  e  cinco  por  cento)  da  carga  horária  dos  estágios  curriculares
obrigatórios. § 3.º As instituições de Educação Superior (IES), em caráter excepcional,
podem  antecipar  a  conclusão  dos  cursos  superiores  de:  Medicina,  Farmácia,
Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia, desde que o estudante, observadas as normas
editadas pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária do internato do curso de Medicina; ou II - 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de
Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. Art. 15. As mantenedoras das redes
públicas  e  privadas  que  integram  o  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná  devem
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articular ações para favorecer o retorno das aulas presenciais, de forma a organizar a
rotina de trabalho dos professores detentores de dois cargos na mesma rede ou em redes
distintas. Parágrafo único. Especificamente, as redes municipais e estadual  de ensino
deverão planejar em conjunto a oferta do transporte dos estudantes das escolas públicas,
considerando medidas de segurança e saúde dos estudantes especificadas na Resolução
SESA n.º 735/2021. Art. 16. Recomenda-se às mantenedoras e instituições do Sistema
Estadual de Ensino do Paraná a articulação com os Sistemas Municipais de Ensino em
funcionamento no Estado do Paraná para a organização do ano letivo de 2021. Art. 17.
Em caso de suspeita ou de confirmação de contaminação de quaisquer dos integrantes
da  comunidade  escolar  deve-se  adotar  as  medidas  previstas  no  protocolo  de
biossegurança  da  instituição  de  ensino,  em  consonância  com  as  determinações  das
Secretarias de Saúde. Art.  18. A presente Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação. (...) Sala Pe. José de Anchieta, 16 de agosto de 2021”. Nada mais havendo a
tratar,  o  Presidente  do  CEE/PR agradeceu  a  presença  e  as  manifestações  dos
Conselheiros(as),  incluindo as assessorias,  bem como a compreensão de todos(as)  e
encerrou a Sessão.
A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim, Marcia Helena Kovalhuk Pereira, Secretária ad hoc do CEE/PR, que assino com o
Senhor Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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