E-PROTOCOLO DIGITAL N.º 16.423.081-3
PARECER CEE/CEIF N.º 540/2021

APROVADO EM 07/10/2021

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL
INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO IRACI SALETE STROZAK –
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E
NORMAL
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
ASSUNTO: Pedido de autorização para o funcionamento da Educação Infantil e o
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, nas Escolas Itinerantes Herdeiro
do Saber I e Herdeiros do Saber II, tendo como Escola Base o Colégio
Estadual do Campo Iraci Salete Strozak – EIFMN.
RELATORA: OZÉLIA DE FÁTIMA NESI LAVINA
EMENTA: Autorização para o funcionamento da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Parecer
favorável. Os prazos de autorização para o funcionamento dos
cursos estão especificados no Voto. Determinação e
recomendação à mantenedora e à instituição de ensino, a
respeito do cumprimento das exigências constantes nas
Deliberações CEE/PR n.º 02/14 e n.º 03/13, em especial às
normas e prazos estabelecidos.
I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte pelo Ofício n°
321/2021 – DPGE/SEED, de 25/05/21, encaminha a este Conselho o expediente
protocolado no NRE de Laranjeiras do Sul, de interesse do Colégio Estadual do
Campo Iraci Salete Strozak - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e
Normal, do município de Rio Bonito do Iguaçu, pelo qual solicitou a autorização para
o funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a
ser ofertada na Escola Itinerante Herdeiros do Saber I, localizada na comunidade
Herdeiros da Terra e na Escola Itinerante Herdeiros do Saber II, localizada na
comunidade Guajuvira, ambas do Acampamento Primeiro de Maio, município de Rio
Bonito do Iguaçu.
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As Escolas Itinerantes funcionam em acampamento do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, as quais estão vinculadas
desde 2018 à escola Base. O Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal, por ser a Escola Base,
justifica os pedidos.
Justificativa para a oferta da Educação Infantil:

A instituição de ensino apresenta a mesma justificativa para o
pedido de autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais:
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O Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak – Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal, situado no Assentamento Marcos
Freire, Comunidade Centro Novo, município de Rio Bonito do Iguaçu, é mantido
pelo Governo do Estado do Paraná, e possui o credenciamento para a oferta da
Educação Básica, pela Resolução n.º 4607/19, de 03/12/19, com ato vigente até
31/12/2029. Os atos regulatórios para o funcionamento da Educação Infantil e para
o funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais estão vigentes.
A Comissão de Verificação instituída por Ato Administrativo,
após a verificação in loco, emitiu o laudo técnico.
Consta Parecer favorável da Coordenação de Planejamento
Escolar, do Departamento de Planejamento de Rede – DPR/CPE.
O Departamento da Diversidade e Direitos Humanos pelo
Parecer n.º 09/2021, de 20/05/2021, manifestou-se favorável para os pedidos de
autorização.
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A Coordenação de Estrutura e Funcionamento CEF/Seed,
declarou-se favorável à autorização para o funcionamento do curso.
II. MÉRITO
Trata-se do pedido de autorização para o funcionamento da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, para funcionamento nas
Escolas Itinerantes Herdeiros do Saber I e II, ambas do acampamento Primeiro de
Maio, município de Rio Bonito do Iguaçu.
A matéria está regulamentada no Capítulo IV, da Deliberação
CEE/PR n.º 03/13, que trata da autorização de cursos.
A Comissão de Verificação, seguindo as determinações da
Deliberação CEE/PR n.º 03/13 e n.º 02/14, após análise dos documentos e da
verificação realizada in loco, constatou a veracidade das declarações e a existência
de condições para a autorização do curso e emitiu Relatório Circunstanciado, do
qual destacamos as seguintes informações:
A Escola Itinerante Herdeiros do Saber I e II funcionam em lugares distintos
devido ao desmembramento das famílias para ampliação da ocupação das
terras. Fato este que gerou a necessidade de reorganização dos espaços
para atender os educandos das áreas ocupadas. Desta forma, atualmente,
as escolas funcionam em dois espaços diferentes, sendo a Escola
Itinerante Herdeiros do Saber I, localizada na comunidade Herdeiros da
Terra e a Escola Itinerante Herdeiros do Saber II, localizada na
comunidade Guajuvira, porém, ambas no Acampamento 1º de Maio,
município de Rio Bonito do Iguaçu.
No espaço do acampamento na comunidade Herdeiros da Terra – Escola
Itinerante Herdeiros do Saber I são ofertadas turmas de Educação Infantil,
Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) – Ciclo de Formação Humana e
Ensino Médio – Ciclo de Formação Humana, enquanto que no acampamento
na comunidade Guajuvira – Escola Itinerante Herdeiros do Saber II são
ofertadas turmas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental – anos
iniciais – Ciclo de Formação Humana.
A área escolar pertencente a Comunidade Herdeiros da Terra (Escola
Itinerante Herdeiros do Saber I) é composta por: 18 (dezoito) salas de aula
de madeira e piso de cimento queimado todas equipadas com conjuntos
escolares em tamanho adequado e quantidades suficientes para atendimento
aos alunos, quadro giz e conjunto mesa e cadeira para docentes. Há 01 (um)
barracão de madeira com chão de terra batida e cobertura de eternit, o
mesmo é dividido em vários espaços tais como: 01 (uma) biblioteca, 02
(duas) salas para os professores, 01 (uma) sala para equipe pedagógica, 01
(uma) sala para a coordenação pedagógica, 01 (uma) sala para a secretária
e 01 (uma) sala para biblioteca e almoxarifado.
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Consta também, com mais 01(um) barracão em madeira e cobertura de
eternit, o qual possui 01 (uma) cozinha com piso de cimento queimado e
prateleiras de tábuas para o armazenamento da merenda escolar, anexo à
cozinha 01 (um) refeitório coberto com tamanho de 210 m² equipado com 10
(dez) mesas e 20 (vinte) bancos de tábuas e 01 (uma) lavanderia. Para uso
dos alunos, docentes e funcionários, o espaço escolar dispõe de 06 (seis)
banheiros. A escola possui horta coletiva com diversos temperos, legumes e
hortaliças utilizadas para complementar a merenda escolar, há um espaço
livre de aproximadamente 3.500 m².
A área escolar pertencente a Comunidade Guajuvira (Escola Itinerante
Herdeiros do Saber II) é composta por: 05 (cinco) salas de aula em madeira,
com cobertura de telhas de cimento de amianto e assoalho de tábuas,
medem 56 m² cada, possuem janelas sem vidros e uma porta. As mesmas
são equipadas com: quadro de giz, ventilador, mesa para o educador e
conjuntos escolares

Os demais espaços tais como: 01 (uma) sala dos docentes, 01 (uma)
secretaria, 01 (uma) biblioteca, 01 (uma) cozinha, 01 (um) refeitório com 300
m² e 02 (dois) banheiros estão inseridos numa construção tipo galpão. A
escola conta com uma área livre de aproximadamente 1.344 m², contém
também uma horta para cultivo de alimentos para fim de aprimorar a
alimentação dos educandos de 40 m².
Colégio Estadual Iraci Salete Strozak – Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Médio e Normal (escola base) neste momento está
adequando seu Projeto Político Pedagógico de acordo com a nova
organização da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. O Setor de
Educação Básica do NRE de Laranjeiras do Sul emitiu o Parecer de
legalidade do Projeto Político Pedagógico nº 59/2017 – Equipe Pedagógica –
NRE de 24/11/2017. O Regimento Escolar da escola base foi aprovado pelo
Ato Administrativo nº 11/2019 – NRE de 08/02/2019 e Parecer nº 04/2019 –
SEF/NRE.

Consta às fls. 188 e 189 os Termos de anuência do Conselho
Escolar.
Para Educação Infantil.
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Para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

A Matriz Curricular é parte integrante do processo com as
informações devidamente representadas.
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A instituição de ensino participa do Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola e apresentou a Licença Sanitária que expirou
com o processo em trâmite.
A Chefia do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do
Sul, por meio do Termo de Responsabilidade, ratificou as informações contidas no
Relatório Circunstanciado e registrou o compromisso de zelar pelo cumprimento da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes
no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Na análise do Relatório da Comissão de Verificação, constatouse que o corpo docente é habilitado.
Em síntese, as instituições de ensino apresentam as condições
para o funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, a serem ofertados na Escola Itinerante Herdeiros do Saber I, localizada na
comunidade Herdeiros da Terra e na Escola Itinerante Herdeiros do Saber II,
localizada na comunidade Guajuvira, ambas do Acampamento Primeiro de Maio,
município de Rio Bonito do Iguaçu.
III - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis à autorização para o funcionamento da Educação Infantil e para o do Ensino Fundamental – Anos Finais, de interesse da Escola Base, Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Rio Bonito do
Iguaçu a ser ofertada:
a) na Escola Itinerante Herdeiros do Saber I, localizada na comunidade Herdeiros da Terra, do Acampamento Primeiro de Maio, município de Rio
Bonito do Iguaçu, a partir de 01/02/2021;
b) na Escola Itinerante Herdeiros do Saber II, localizada na comunidade Guajuvira, do Acampamento Primeiro de Maio, município de Rio Bonito
do Iguaçu, a partir de 01/02/2021.
A Seed deverá garantir infraestrutura necessária e as condições
sanitárias e de segurança para o adequado funcionamento da instituição de ensino
e o desenvolvimento das atividades ofertadas.
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Cabe a instituição de ensino assegurar o cumprimento das
normas e prazos, constantes na Deliberação CEE/PR n.º 03/13, nas futuras
solicitações dos atos regulatórios.
Encaminhamos o Parecer à Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte, para a expedição do ato de autorização para funcionamento dos
cursos.
É o Parecer.
Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Relatora
DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto da Relatora,
por unanimidade.
Curitiba, 07 de outubro de 2021.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEIF
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