
21 DE FEVEREIRO DE 2022 – 8H30MIM
Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
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,  Gilmara  Ana  Zanata,  Jacir
Bombonato Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann Loures, Marli
Regina Fernandes da Silva, Meroujy Giacomassi Cavet, Oscar Alves, Ozélia de Fátima
Nesi Lavina, Renato Feder e Rita de Cassia Morais.
I - Discussão e aprovação das atas da 11ª RO e 9ª RE. 

II - Expediente 

a) avisos e comunicações; 
b) posse da Conselheira Titular Maria das Graças Figueiredo Saad; 
c) indicações e proposições.

III – Ordem do dia 
Presença do Secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, que discorrerá sobre 
os Planos Estratégicos da Seed/PR para o ano de 2022. 

IV – Outros assuntos

A  1.ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  a  1.ª  (primeira)  Sessão,  foi
realizada no dia  21 de  fevereiro de  2021,  às  8h30min.,  à  distância  e  por  dispositivo
eletrônico,  com a  presença  dos  Conselheiros  e  servidores  do  Conselho  Estadual  de
Educação  do  Paraná  (CEE/PR).  Iniciando a  Sessão,  o Presidente  do  CEE/PR  João
Carlos Gomes, agradeceu a presença e a colaboração de todos e após verificar o número
regimental,  fez a chamada nominal  dos Conselheiros(as).  Na sequência, explicou que
não há mais a possibilidade de gravar gratuitamente as reuniões pelo Google Meet. Só
por meio de vínculo institucional. Assim, usará o e-mail institucional da Universidade para
gravar apenas as reuniões Plenárias, da Bicameral e das Comissões, em decorrência da
necessidade de prestar contas. As reuniões de Câmaras não serão gravadas e não será
possível haver duas reuniões de comissões ao mesmo tempo, dada a impossibilidade de
gravação concomitante. Após, colocou em discussão e em votação as atas referentes às
11ª RO e 9ª RE, as quais foram aprovadas. Em continuidade, passou-se à posse da
Conselheira Maria das Graças Figueredo Saad. Eu, Cláudia Mara dos Santos, Secretária-
Geral do CEE/PR, li o termo de Posse e parabenizei a Conselheira pela recondução ao
cargo. Na sequência, a pedido do Presidente do CEE/PR, fiz a leitura do Currículo da
referida  Conselheira.  O Presidente  do CEE/PR parabenizou a  Conselheira  Maria  das
Graças Figueredo Saad, que agradeceu e disse que fica feliz e grata pela confiança nela
depositada.  Por  ser  representante  da  Assembleia  Legislativa  do  Paraná  (ALEP),
agradeceu aos Deputados Estaduais Ademar Traiano, Gilson de Souza e Luiz Cláudio
Romanelli. Disse que representará com muito trabalho e dignidade a ALEP no CEE/PR.
Dando sequência à pauta, o Presidente do CEE/PR fez as comunicações. Informou que
recebeu  e-mail  do  Coordenador  do  Fórum Nacional  de  Educação,  Manoel  Humberto
Gonzaga Lima, instruindo sobre a prorrogação do prazo para realização das Conferências
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Estaduais,  que  será  até  dia  30/06/22.  O e-mail  será  encaminhado  aos Conselheiros.
Informou ainda haver  recebido e-mail  do Fórum Nacional  dos Conselhos Estaduais e
Distrital  de  Educação  (Foncede),  encaminhando  o  Ofício  Circular  n.º
1/2022/COGEB/DPD/SEB/SEB-MEC  (SEI  n.º  3076140),  para  conhecimento,  assinado
pelo Secretário de Educação Básica, Mauro Luzi Rabelo, que versa sobre o lançamento
da Plataforma de Monitoramento da Implementação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), ocorrida no último dia 2/12/2021. Este, solicita a ampla divulgação às Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação e ressalta a necessidade do acesso à Plataforma
para o cadastro das informações requeridas até o dia 31/03/2022. As informações foram
encaminhadas ao grupo do CEE/PR. Comunicou ainda sobre o recebimento do Ofício n.º
02/2022  da  Fundação  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Mandaguari
(FAFIMAN), informando que foi eleita nova diretoria para o quadriênio 2022/2025, ficando
como diretor o Prof. Dr. Ivan Carlos de Moraes e como Vice-Diretor o Prof. Me. Antônio
Carlos Xavier. Mandaguari é uma das instituições que fazem parte do Sistema Estadual
Superior  de  Educação  do  Paraná.  Na  sequência,  falou  sobre  o  e-mail  recebido  do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por intermédio da
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), convidando o
Presidente para participar do Encontro Nacional Temático de Enfrentamento à Violência
Psicológica  contra  Crianças  e  Adolescentes,  de  forma  online,  que  ocorreu  no  dia
17/02/2022,  das  9h  às  17h.  Foi  recebido,  ainda,  um  e-mail  do  Instituto  Nacional  de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), solicitando informações sobre
as instituições e cursos de educação superior estadual e municipais: nome da Instituição
de Ensino Superior (IES); nome do curso; nível acadêmico (graduação ou sequencial de
formação  específica);  grau  acadêmico  (bacharelado,  licenciatura  e  tecnológico);
modalidade de ensino (presencial ou a distância); contatos da IES (e-mail e telefone). A
solicitação foi encaminhada para a SETI, em face à competência. Comunicou também
que o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte (SEED), encaminhou convite para o evento de entrega dos Kits Educatrons, que
seria realizado no dia 16/02, às 9 horas, no Salão de Atos do Palácio do Iguaçu, o qual foi
adiado, sem data definida. Os Educatrons substituirão as antigas TVs de tubo das escolas
e  proporcionarão  um  novo  jeito  de  dar  aulas.  Falou  ainda  que  a  Assessoria  da
Presidência do Foncede encaminhou convite para o evento Capacitação para o uso da
Plataforma Normativas, ocorrido no dia 16/02/2022, das 15h às 17h, com transmissão ao
vivo pelo YouTube, pelo link: https://youtu.be/fRlYu6hlNSg. Após a abertura, iniciou-se a
mesa técnica, com duração de aproximadamente 1h30min com a equipe da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL) e do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) para apresentação
da Plataforma Normativas e suas funcionalidades, do acesso à Plataforma do ambiente
virtual  de  aprendizagem  do  Ministério  da  Educação  (AVA/MEC)  e  dos  respectivos
materiais/vídeos, disponíveis no AVA. Foi encaminhado aos Conselheiros. Na sequência,
falou  do  levantamento  dos  protocolados  que  entraram  no  CEE/PR,  a  partir  do  dia
12/12/2021: CEIF – 57 on-line, 105 e-Protocolos, 33 retornos de Diligências on-line, 41
retornos de Diligência e-Protocolo, totalizando 236 processos; CEMEP – 15 on-line, 168
e-Protocolos, 120 retornos de Diligência on-line, 69 retornos de Diligência e-Protocolo,
totalizando 372 processos; CES - 10 e-Protocolos; Bicameral – 36 e-Protocolos, 19 on-
line, 130 retornos de Diligência on-line, 20 retornos de Diligência e-Protocolo, totalizando
205 processos,  Assessoria  Técnica – 07 processos;  Conselho Pleno  –  01 processo.
TOTAL GERAL: 831 protocolados. Informou que há uma nova servidora, Anelise Pires –
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formada em pedagogia com ênfase em educação especial. Informou, ainda, sobre sua
participação na reunião ocorrida entre Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
(SEED), a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e a União
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Em continuidade, solicitou que fosse
enviado ofício à Presidente da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação (CNE), Suely de Melo de Castro Menezes, bem como à UNCME, à UNDIME,
ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (SINEPE)
e à Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), para participarem da 4.ª
Sessão da 1.ª Reunião Ordinária deste Órgão, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de
2022,  às  9  horas,  de  forma  remota,  para  tratar  do  Regime  de  Colaboração  para
regulação,  supervisão e avaliação entre o Sistema Estadual  de Ensino do Estado do
Paraná e os sistemas municipais.  Com a palavra,  a  Conselheira  Meroujy Giacomassi
Cavet  comentou  que  no  Paraná  há  menos  de  20  sistemas  de  ensino  municipais.
Comentou, ainda, que espera que o PLP 235/2019, referente ao Sistema Nacional de
Educação, seja aprovado. Na sequência, o Conselheiro Flávio Vendelino Scherer disse
que no dia 03/02/2022 representou dois eventos na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), com a presença do Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior  e  Conselheiro  Estadual  de Educação licenciado Aldo Nelson Bona,  a  saber:
Inauguração do Centro da BIOINFRA e a instalação do Museu da Imagem e do Som
Mario Antônio Pereira.  Disse que no dia  24/02/2022 será comemorado trinta  anos da
Unioeste. Informou que na ocasião da inauguração, além de ex-Reitores, esteve presente
o  ex-Governador  Mario  Pereira,  homenageado  pela  Unioeste  em  reconhecimento  ao
empenho  pelo  desenvolvimento  da  educação  no  Paraná.  Para  o  Conselheiro,  é
importante que as Universidades resgatem a memória universitária. O Presidente do CEE/
PR disse  que  quando  foi  reitor  em 1994,  a  pedido  do  ex-governador  Mario  Pereira,
colaborou com o projeto dos cursos de Medicina e Odontologia da Unioeste. Sobre esse
aspecto, o Conselheiro Flávio Vendelino Scherer disse que destacou na imprensa o papel
dos reitores na época. Na sequência, o Secretário de Estado da Educação e do Esporte,
Renato  Feder,  ingressou  na  reunião.  O  Presidente  do  CEE/PR  disse  que  é  uma
satisfação receber o Secretário Renato Feder na primeira reunião do ano. Disse que nos
últimos três meses de 2021 foi feito um trabalho intenso no CEE/PR, principalmente na
Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de  Nível Médio (CEMEP),
tendo em vista a implementação do Novo Ensino Médio no Paraná. Relatou que nesta
primeira semana há um número considerável de processos para dar andamento a todas
as escolas do sistema de ensino do Paraná. Com a palavra, o Secretário Renato Feder
deu as boas-vindas a todos e disse que tem gratidão com o CEE/PR, sempre parceiro nos
trabalhos com a SEED. Foram três anos muito produtivos, apesar de a pandemia ter
atrapalhado algumas demandas. Na sequência, apresentou o que será feito para 2022.
Disse que serão abertas 2 mil vagas para o Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE). O foco da SEED é o serviço essencial: 200 mil aulas por dia. Como ensinar 1
milhão de alunos, sendo que não aprendem da mesma maneira? Somente uma parte
aprende de forma mais acadêmica. Como fazer para ter aulas mais interessantes e com
aprendizagem para esses alunos? Há correntes mais antigas que fala da estrutura e outra
da flexibilidade, contudo muita flexibilidade pode gerar um ambiente monótono. Precisa
achar um meio termo. Assim, tem-se buscado fazer um “mão na massa”. Na sequência o
Secretário Renato Feder ressaltou os avanços na Educação Estadual  e falou sobre a
abertura de concurso público para o preenchimento de 500 vagas de diversas áreas do
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magistério, o qual teve sua publicação no Diário Oficial do Estado no dia  18 de fevereiro
de 2022, com a autorização do Governador Ratinho Júnior. Outra melhoria foi o aumento
de 48,7% para professores efetivos em início de carreira, cerca de 22,4 mil pessoas, e
para os temporários, além do bônus para diretores e diretores auxiliares, que varia de R$
108,00 a R$ 2.430,00 para diretores e de R$ 92,00 a R$ 2.070,00  para diretor auxiliar.
Para  receber  os  valores,  os  profissionais  precisam  cumprir  uma  série  de  requisitos,
divididos em duas modalidades: a Gratificação de Incentivo Escalona e Mensal (GIEM),
que estabelece como critérios o número de matrículas e a frequência dos estudantes; e a
Gratificação de Resultado de Aprendizagem (GRAP), que leva em consideração o índice
de aprendizagem. Informou também que o Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE), que promove a formação continuada de professores da rede estadual de ensino,
suspenso desde 2016, foi ativado pela Lei Complementar nº. 241/2021 com novo formato,
permitindo ao professor fazer a formação em EaD. Serão abertas 2 mil  vagas para a
formação continuada em 2022. De acordo com a SEED, 30 mil professores do Quadro
Próprio do Magistério (QPM), das classes 8 a 11, cumprem critérios para fazer a prova de
admissão ao PDE.  A partir  dessa formação,  eles  têm a  possibilidade de avançar  na
carreira. Ressaltou que com a diminuição dos casos de Covid-19, foi possível retornar às
aulas  presenciais.  O  objetivo  é  que  sejam  ministradas  200  mil  aulas  por  dia  com
excelência  em  toda  a  rede  pública  estadual.  Nesse  sentido,  frisou  a  importância  do
acolhimento,  carinho,  atenção,  atendimento  aos  pais,  ouvidoria,  alimentação,  dentre
outros  fatores  que  contribuem  para  a  melhoria  da  educação.  Disse  que  é  preciso
encontrar o  equilíbrio entre estrutura e flexibilidade pedagógica por meio de metodologias
ativas. A SEED  está investindo muito nesta perspectiva. O Secretário ressaltou ainda que
o Ensino Fundamental – Anos Finais passou de 7º lugar no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) em 2017 para 3º lugar em 2019, refletindo o trabalho que o
Órgão vem desenvolvendo.  Outro  programa da SEED que tem sido um sucesso é o
Formadores em Ação. O referido programa é desenvolvido com base em roteiros de ação
elaborados pela SEED e dividido em jornadas de formação.  Cada professor-formador
orienta um grupo de 12 a 20 cursistas, que desenvolvem as ações propostas e colocam o
aprendizado em prática na sala de aula, com os alunos. Podem participar do grupo de
estudos todos os professores da rede estadual de ensino que estejam atuando em sala
de aula nas disciplinas em que a formação é proposta. No início de 2022, cerca de 27 mil
professores efetivos se inscreveram no programa. O Secretário Renato Feder disse que
pensando em aulas excelentes, a SEED desenvolveu o Programa RCO + Aulas – um
módulo de planejamento que está disponível no Registro de Classe Online (RCO). Nele, o
professor encontra planos de aula específicos para as disciplinas e séries para as quais
leciona,  com sugestões  pedagógicas  e  encaminhamentos  metodológicos.  Atualmente,
são 7 mil planos de aula disponibilizados para os professores. O material incentiva o uso
de metodologias ativas e hoje, 95% dos profissionais da rede utilizam o RCO. Os planos
de aula são organizados por tema, conteúdo, conhecimentos prévios e objetivos. Eles
também  se  dividem  por  trimestre  e  contemplam,  além  dos  conteúdos  essenciais,
informações e atividades complementares. Na ferramenta on-line, é possível encontrar
links  para  videoaulas,  slides  e  listas  de  exercícios,  que  podem  ser  editadas  ou
complementadas  por  materiais  da  preferência  do  professor.  Segundo  Feder,  o  maior
benefício das metodologias ativas é que elas permitem que o aluno seja protagonista de
seu aprendizado. Na sequência, explicou que a SEED usa uma ferramenta tecnológica
para  auxiliar  na  gestão  dos  diretores  e  coordenadores  das  escolas,  o  Business
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Intelligence  ou  Inteligência  Empresarial  (BI).  Por  meio  dessa  ferramenta  é  possível
acompanhar a evolução do estudo dos alunos, seu rendimento e frequência nas aulas. O
BI se destaca, principalmente, como recurso para identificar os problemas e encontrar
estratégias para saná-los, permitindo, dessa forma, fazer diagnósticos do ensino público
paranaense. Destacou também várias ações desenvolvidas pela SEED para melhorar o
aprendizado e a formação dos alunos, tais como as aulas de Educação Financeira, que
foram implantadas na grade Curricular do Ensino Médio a partir do início do ano letivo de
2022;  o  programa  EduTech,  que  oportuniza  a  aprendizagem  da  Programação,
contemplando  o  Pensamento  Computacional,  a  Cultura  e  o  Letramento  Digital  dos
estudantes, que estão cada vez mais conectados e imersos em tecnologias digitais; a
Redação  Paraná,  no  ensino  e  aprendizado  de  redação,  trazendo  informações  e
ferramentas para correção de textos. O programa foi um sucesso na rede estadual em
2021, com 4 milhões de redações postadas na plataforma. Em 2022, o objetivo é ter 5
milhões de redações analisadas pela SEED. Relatou que nesta perspectiva de oferecer
aulas e aprendizados em excelência, a SEED desenvolveu um aplicativo de inglês, que
consiste  em uma  plataforma  educacional  de  língua  inglesa,  disponível  para  420  mil
estudantes da rede estadual de ensino, do 6º ano até o Ensino Médio, e para mais de 4
mil professores da referida disciplina, somando um investimento de R$ 12,9 milhões. A
plataforma  é  autoinstrutiva  (o  estudante  pode,  quando  quiser,  acessar  o  conteúdo  e
realizar  as  atividades),  pode  ser  acessada  nos  modos  on-line e  off-line,  além  de
contemplar todos os níveis de proficiência, desde o básico até o avançado. Ao realizar o
primeiro acesso, o aluno faz um teste de proficiência e o sistema, então, identifica qual
nível  é  o  mais  apropriado  e  aloca  o  estudante  automaticamente.  Em  continuidade,
ressaltou que o Programa Educatron é um dos maiores desafios para 2022, com 300
milhões  de  investimentos.  Ele  disponibilizará  25  mil  unidades  de  equipamentos
tecnológicos, tais como computadores, webcam, dentre outros. Também falou sobre a
parceria que a Secretaria fez com a Unicesumar por meio de licitação. Atualmente, de 100
mil alunos que se formam no 9º ano, somente 14% desejam prosseguir para o Ensino
Profissional  no  Paraná.  Na Europa,  esse percentual  oscila  entre 50% e 60%. Diante
dessa realidade, o Secretário Renato Feder salientou a necessidade de fazer parceria
com instituição da rede privada,  sendo que 95% dos diretores estão otimistas com a
execução do projeto. Para concluir sua exposição, o Secretário de Estado da Educação e
do Esporte disse que 2022 será um ano muito promissor, pois acredita que o aluno se
destacará pelo protagonismo de sua história. Relatou, ainda, que está sendo feito um
contrato  com a Copel  para  disponibilizar  100 megas para  as  escolas  do Paraná.  Na
sequência,  o Presidente do CEE/PR, Conselheiro João Carlos Gomes,  afirmou que a
Educação  precisa  de  profissionais  como  o  Secretário  Renato  Feder,  que  planeja  e
executa  projetos  que  visem  a  atender  a  educação  paranaense.  Afirmou  que,
lamentavelmente, na Educação as mudanças não são rápidas, no entanto, com o advento
da  pandemia  Covid-19,  muitas  mudanças  ocorreram em um curto  espaço  de  tempo.
Devido a  isso,  agradece,  como paranaense,  pelo  frutífero  trabalho que a  SEED vem
desenvolvendo na educação do estado do Paraná. Com a palavra, o Conselheiro Jacir
José  Venturi  disse  que  a  explanação  foi  muito  esclarecedora.  A  educação  precisa
realmente dessas novas tecnologias. Uma das críticas é em relação aos monitores. Apoia
a parceria com a iniciativa privada. A Conselheira Marise Ritzmann Loures disse que 80%
doas alunos de Clevelândia moram na zona urbana e 20% na zona rural.  Há falta de
estrutura,  como  ônibus  para  estes  alunos.  Assim,  pediu  atenção  para  os  alunos  do
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interior,  pois  precisa  manter  o  aluno  no  campo.  Em  continuidade,  parabenizou  o
Secretário  Renato  Feder  pelo  trabalho  que  vem  desenvolvendo.  Com  a  palavra,  o
Secretário de Estado da Educação e do Esporte disse que são quase 400 escolas em que
é mais difícil o trabalho. A ideia é levar computador e internet para todas as escolas do
Paraná. As tecnologias serão iguais para todos. Há, ainda, 300 escolas sem internet de
fibra. Com a palavra, a Conselheira Ana Seres Trento Comim disse que em relação a
parceria com a Unicesumar, o assunto será pauta de debate na Câmara. Informou que já
foi agendada reunião para debater o assunto. Disse que espera que permaneça por mais
quatro  anos  como  Secretário  de  Estado  de  Educação  e  do  Esporte.  A  Conselheira
Meroujy Giacomassi  Cavet  disse que a ousadia dele está fazendo uma revolução na
educação do Paraná e que trabalhar com os dados do BI é fundamental para melhorar a
qualidade da educação. A Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina falou da cooperação
com os municípios. Disse que a base precisa ser bem construída e que tem preocupação
com as redes municipais e estaduais. Nesse sentido, o Secretário explicou que fez uma
parceria  com os municípios.  Estão  entregando material  impresso  para  os  municípios.
Todos  os  professores  podem  fazer  o  RCO  e  irão  disponibilizar  B.I.  aos  municípios.
Diferentes municípios construíram as aulas. Foram 2 mil aulas que os professores da rede
municipal poderão acessar. Após, nada mais havendo a tratar, o Presidente do CEE/PR
agradeceu a presença do Secretário Renato Feder, se despediu de todos 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 o Senhor
Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).

  1ª Reunião Ordinária - 1ª Sessão - Conselho Pleno – Fevereiro/2022.
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