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CEE/CEIF nº  55/13, de  14/05/13  que  tratou  do  pedido  de
reconhecimento do Ensino Fundamental.

RELATORA:  MARISE RITZMANN LOURES

I -  RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício nº  026/14
-SUED/SEED,  de  21/01/14,  encaminhou o protocolado  de  interesse  da  Escola
Educativa  -  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental,  do  município  de  Campo
Mourão,  mantida  pela  Escola  Educativa  S/C  Ltda., em cumprimento  ao  Parecer
CEE/CEIF nº 55/13, de 14/05/13,  que designou  Comissão de Verificação  Especial
sobre  os  pedidos  de  credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  da
Educação Básica e reconhecimento do Ensino Fundamental (fl. 372).

O processo  já havia sido  convertido em diligência em 05/11/12
para que a instituição de ensino e os órgãos do sistema instruíssem o processo de
acordo com os artigos 18, 19, 20, 39 e 40 da Deliberação n° 02/10-CEE/PR, tendo
em vista os pedidos  de credenciamento  da instituição de ensino para a oferta da
Educação Básica e de reconhecimento do Ensino Fundamental (fls. 55 e 56). 

Do  exame documental  realizado pela  Câmara  da  Educação
Infantil  e do Ensino Fundamental-CEIF/CEE,  foi solicitado  o que segue, para que
houvesse prosseguimento da análise sobre o pedido (fls. 55 e 56):

– relação de todos os professores que atuam no referido curso (1ª a 8ª e 1º
ao 9º ) por disciplina e cópia dos respectivos diplomas de habilitação;
– matrizes curriculares de 5ª  a 8ª s. e do 6º ao 9º a.;
– laudos atualizados do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária;
– cópia das resoluções de autorização ou de reconhecimento/renovação de
todos os cursos (1ª a 8ª s. e 1º ao 9º);
– quadro único de alunos que demonstre o número de alunos matriculados,
retidos, desistentes e aprovados;
– avaliação interna completa e com elementos qualitativos,  considerando
que a apresentada não possui todos os itens necessários;
– ato atualizado do Projeto Político Pedagógico, visto que o apresentado é
do ano de 2003 e se deve considerar, no mínimo, as normas para implantação do
ensino de nove anos;
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– ato atualizado do Regimento Escolar,  tendo em vista a adequação do
PPP pela implantação do ensino de nove anos;
– relação de recursos materiais e ambientais constando dados quantitativos
e qualitativos;
– relação do acervo bibliográfico.

Ao NRE de  Campo  Mourão  cabia  anexar  o  comprovante  de
entrega dos Relatórios Finais. 

O  protocolado retornou  em  24/04/13,  pelo  ofício  nº  621/13-
SUED/SEED, de 16/04/13, com documentos apensados às fls. 60 a 130, no entanto,
sem  atendimento  integral  ao  solicitado.  Foram  anexados  comprovantes  de
graduação  dos  docentes,  Matrizes  Curriculares  de  2006  e  2012,  Certificado  de
Vistoria do Corpo de Bombeiros, Licença Sanitária, cópia da Resolução Secretarial
de autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental de 1º ao 5º anos e de
5ª  a  8ª  séries,  quadros  de  alunos  e  avaliação  interna  do  curso,  atos  quanto  à
Proposta Pedagógica de 24/02/12 e ao  Regimento Escolar  de 06/03/12,  recursos
ambientais, materiais e pequena relação de acervo bibliográfico (fls. 60 a 130).

Do  comprovante  de  entrega  dos  Relatórios  Finais,  este  foi
apensado à fl. 129, e assinado pelo chefe do NRE, com data de 07/02/13, onde se
lê: a verificação, análise e confirmação da Documentadora do município, comprova
que os Relatórios Finais do Ensino Fundamental referente aos anos de 2005 a 2012,
encontram-se em ordem e devidamente conferidos”.

No entanto,  da  reanálise  do  protocolado  com os  documentos
apresentados,  quando  do  retorno  da  diligência,  evidenciou-se possíveis
irregularidades,  em  tese,   na  execução  das  Matrizes  Curriculares  pela falta  de
indicação de docentes para algumas disciplinas, carga horária do curso menor que o
previsto em lei, ausência de dados qualitativos quanto a avaliação interna, ausência
da relação do acervo bibliográfico para o curso em tela, entre outras questões, fato
que gerou o Parecer nº  55/13-CEE/CEIF, de 14/05/13,  designando  Comissão de
Verificação Especial, para averiguação dos seguintes aspectos (fls. 133 a 139):

– o pedido de reconhecimento deveria ter sido solicitado ao final do ano de
2005, apesar de constar justificativa da diretora, às fls. 06, de que soube do atraso
quando foi chamada ao NRE;

– o Ensino Fundamental de 09 anos iniciou no ano de 2007, pela Resolução
Secretarial n° 3324/09, de 09/10/09, pelo prazo de 05 anos, o que contraia a norma
vigente  à  época,  considerando  que  a  instituição  ofertava  5ª  a  8ª  séries.  A
Deliberação CEE/PR n° 04/99 estipulava:

Art. 33 - A autorização para funcionamento será concedida pelo prazo de
dois (2) anos.
§1º  -  A  prorrogação  do  prazo  poderá  ser  pleiteada  pela  instituição,
competindo ao Secretário de Estado da Educação concedê-la, à vista de
parecer favorável do CEE.
§2º  -  A prorrogação  do  prazo  de  Autorização  poderá  ser  por  período
idêntico ou inferior ao concedido no ato de autorização.
Art. 34 - Quando a autorização para funcionamento referir-se às quatro
primeiras séries ou ao 1.º ciclo do Ensino Fundamental ou à Fase I da 
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Educação  de  Jovens  e  Adultos,  à  vista  da  expressa  manifestação  da
vontade da mantenedora em não instalar as séries subseqüentes, o ato
será  concedido  por  um  período  de  quatro  (4)  anos,  renovável  após
verificação complementar. 

– o  ensino  de  09  anos  iniciou  com  a  oferta  de  1°  e  2°  anos  de  forma
simultânea e não gradativa, conforme o quadro de alunos apresentado às fls. 110 e
111, contrariando as normas estaduais;

– o Parecer n° 012/12 da Equipe Pedagógica do NRE de Campo Mourão, de
24/02/12,  às  fls.  119,  de  Verificação  da  Legalidade  da  Proposta  Pedagógica
Curricular, apresenta que “A Escola Educativa S/C Ltda  […] oferta de Educação
Infantil  compreendendo  Maternal,  Nível  I  e  Nível  II  e  Ensino  Fundamental,
compreendendo do 1° ano ao 6° ano.  Estranha-se esse fato visto que a escola
apresenta matriz até o 9° ano, bem como quadro de alunos com turmas até o 9°
ano;

– pelo Parecer n° 22/12-SEF/NRE de Campo Mourão, de 06/03/12, às fls.
122,  de  análise  e  aprovação  de  Adendo  Regimental  de  Acréscimo,  se  refere  à
“Implantação simultânea do Ensino Fundamental de 09 anos, para o início do ano
letivo de 2012”, conflitando com o estipulado na Resolução Secretarial n° 3324/09,
de 09/10/09;

– uma  docente  dos  anos  iniciais  possui  habilitação  em  Letras  e  não
Pedagogia  e  os  docentes  para  as  disciplinas  de  Arte,  História  e  Filosofia  não
possuem habilitação  específica.  Também não foram indicados  docentes  para  as
disciplinas de Geometria, LEM  Espanhol (5ª a 8ª s.) e para a Oficina de Texto;

– a disciplina de Língua Estrangeira Moderna - LEM de Inglês e de Espanhol
não estão grafadas de forma correta na Matriz Curricular  de 5ª a 8ª s, o que deve
ter gerado Históricos Escolares e Relatórios Finais com incorreções;

– a Matriz Curricular do Ensino de 08 anos, implantada no ano de 2006, com
data de 08/11/10, às fls. 101,  apresenta 23 horas semanais, o que corresponde a
766h  (setecentas e sessenta e seis) horas anuais, contrariando a LDB que define o
mínimo de 800h (oitocentas) horas com o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos;

Constou  do  referido  Parecer  o  seguinte  quadro  de  docentes
apresentado pela Escola Educativa, com documentos apensados às folhas 60 a 99,
por motivo da diligência, já referenciada:

DOCENTE FORMAÇÃO DISCIPLINA

Maria Clara Barroso Bueno
Magistério
Pedagogia

Débora Regina Tórtura *
Letras *
Especialização em Pré-Escola e 
Metodologia das Séries Inciais

   Docentes dos 

Soeli de Fátima da Silva

Magistério
Programa Especial de 
Capacitação para a Docência dos
Anos Iniciais e Educação Infantil

   Anos Iniciais

Giselda Angelita Marchi
Normal
Pedagogia

Beatriz Pereira Tolotto Pedagogia

Suzana Fiotela Pilon *
Letras
Especialização em Arte-Educação

Língua Portuguesa
Arte *
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DOCENTE FORMAÇÃO DISCIPLINA

Eliani Márcia de Souza Ciências Biológicas Ciências

Quésia Catarino de Oliveira Educação Física Educação Física

Olga Helena Glaba *
Geografia
Especialização em Prática de 
Ensino de História

Geografia
História *
Filosofia *

Sandreli Cristina Morin Bernardi Matemática Matemática

Graziela Pereira Letras LEM – Inglês

Geometria **

LEM – Espanhol **

Oficina de Texto **

   *  Não apresenta habilitação específica.
   **  Não foi indicado docente.

Seguindo a ordem dos fatos apresentados no protocolado em
questão, a Escola Educativa - Educação Infantil e Ensino Fundamental, do município
de  Campo  Mourão,  apresentou,  em  sua  defesa,  por  meio  de  sua  direção, um
“Memorial”  de 04/11/13,  apenso  às fls. 144  a 166, com justificativas  e explicações
para  cada  um  dos  pontos  apresentados  no  Parecer  CEE/CEIF nº 55/13,    de
14/05/13, objeto da Comissão de Verificação.  Estranha-se que  esse  fato  é datado
antes mesmo  da assinatura  do Ato Administrativo  de constituição da Comissão de
Verificação Especial, cujo episódio ocorreu em 05/11/13 e está apenso à fl. 167. 

De forma sintética, transcreve-se o que a direção apresenta em
sua defesa sobre as questões apontadas no Parecer CEE/CEIF nº 55/13, às fls. 144
a 166 :

-  do  credenciamento:  “a  Escola  interessada está  credenciada
pelo Poder Público para ofertar Educação Básica”;

- do Ensino Fundamental de 9 anos: a oferta “foi autorizada para
funcionamento por 5 anos, a partir de 2007, com implantação gradativa”;

-  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Fundamental,  diz:
“Após o deferimento de autorização para funcionamento do Ensino Fundamental (de
8 e de 9 anos),  conforme as Resoluções supra referidas, em 19/07/11 a  Escola
Interessada protocolou pedido de reconhecimento dos ciclos (8 e 9 anos) perante o
Núcleo Regional de Ensino de Campo Mourão”. Neste aspecto já constava à fl. 06
justificativa da direção, de 17/05/11, pelo atraso no pedido de reconhecimento, nos
seguintes termos (fl. 06):

(...) Após  solicitação  de  comparecimento  ao  NRE  fui  alertada  da  situação  da
documentação  da  instituição  agora  estou  ciente  que  já  deveria  ter  feito  a
solicitação  da mesma, e isso não foi feito. Gostaria de estar pedindo desculpas
pelo meu erro em ter falhado em relação a uma documentação tão importante.
Mais  realmente  fiquei  atenta  a  resolver  tantos  outros  problemas em relação a
documentações  anteriores  que  infelizmente  falhei  em relação  a  esta  que  está
sendo requerida.

   (...).
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- do parecer favorável do NRE ao pedido de reconhecimento:
“nomeada por ato administrativo, a Comissão Verificadora, após verificação in loco
nas dependências da Escola Interessada, deu laudo favorável (fls. 41 e seguintes)
ao reconhecimento”, fls. 51, dos autos;

-  do  parecer  da  SEED/PR  ao  pedido  de  reconhecimento:
“conforme  Parecer  da  CEF/SEED n  700/2012,  manifestou-se  favoravelmente  ao
reconhecimento do ensino fundamental”;

- quanto à primeira diligência  determinada por esse Conselho-
CEE/PR (fls. 55 e 56) e as providências tomadas pela escola, a mesma informa:

- dos docentes: apresentou a relação de docentes do 1º 
ao 5º ano (fls. 66 a 74), do 6º e 7º ano e da 7ª e 8ª séries 
(fls. 75 a 99);

-  das matrizes curriculares: encaminhou as matrizes (fls.
100 a 102);

- dos laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância 
Sanitária: juntou às fls.103 a 105;

- das  cópias das resoluções de  autorização  do ensino  
fundamental: “apensadas às fls. 106 a 108”;

- quanto ao quadro de alunos: cumpriu a exigência às fls. 109 a
111 e  explica  sobre  a  não  implantação  de  forma  simultânea  e  sim  de  forma
gradativa,  nos  seguintes  termos: “por  equívoco,  neste  quadro  não  constou  o
lançamento  dos  alunos  que  foram matriculados  em 2007,  no  1º  ano  do  ensino
fundamental de 9 anos. A relação destes alunos constam da documentação de cada
aluno anexa à presente, bem como do pedido feito pelo NRE-Campo Mourão para
inclusão das turmas no relatório final”;

- da avaliação interna: “cumpriu a exigência apresentando
um relatório de avaliação interna” às fls. 112 a 117;

-  da Proposta  Pedagógica: “ato de aprovação  do NRE a
respeito, às fls. 118 a 119”;

-  do Regimento Escolar:  “cópias do Ato  Administrativo  e
Parecer, ambos do NRE, aprovando (fls. 120 a 122);

- dos recursos materiais: “cumpriu a exigência, indicando
os recursos materiais que disponilibiza para a oferta de seus serviços” (fls. 123 a
124);

- quanto  ao  acervo  bibliográfico:  “cumpriu  a  exigência,
oferecendo informações sobre o seu acervo” às fls 125 a 128; (não apresentou a
relação de livros)
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-  dos  Relatórios  Finais: “Quanto  à  aprovação  dos
relatórios finais feito pelo NRE (de 2005 a 2012), esta foi juntada às fls. 129, do
caderno processual”. Foram anexados os Relatórios Finais dos anos de 207 e 2008.

Ainda,  a  direção  da  Escola  Educativa  -  Educação  Infantil  e
Ensino  Fundamental  se  manifesta  sobre  as  conclusões  do  Parecer  nº  55/13-
CEIF/CEE/PR,  sobre a designação de Comissão de Verificação Especial e  quanto
às novas providências tomadas pela escola.  A direção da Escola em tela escreve
todos os pontos destacados no Parecer deste Conselho e diz:

“Irresignada com o acima disposto,  a seguir, a Escola apresentará suas razões e
demonstrará que as irregularidades são apenas aparentes, não se configurando em
impeditivo para o deferimento do Pedido de Reconhecimento supra referido”  (fl.
151). 

As demais manifestações apresentadas pela direção da escola
Educativa serão tratadas mais adiante, neste Parecer.

Na continuidade dos fatos, consta  o Ato Administrativo  do NRE
de Campo Mourão nº 423/13, de 05/11/13 à fl. 167, assinado pela Assistente do NRE
(Decreto nº 4906/12) que designou a Comissão de Verificação Especial, deferida no
Parecer nº 55/13 CEIF/CEE/PR de 14/05/13, integrada pelas Técnicas Pedagógicas:
Lúcia Tomaz de S. Santos, Dirce M. Bogucheski e Maria Cristina de L. Polizer,  do
referido NRE. A Comissão de Verificação, apresenta o Relatório de 06/12/13, às fls.
168 e 169:

(…)

 Por  ocasião  da  Verificação  Especial  não  constatamos  nenhuma situação  que
causasse preocupação. 
 Iniciamos os trabalhos explicando todas as implicações que isso pode ter na vida
dos  alunos,  porém  ressaltamos  que  no  ano  letivo  de  2013  a  Escola  não  tem
terminalidade, tendo em vista que não houve demanda para a 8ª série. 
 Quanto aos cursos, informamos que “todos” foram implantados gradativamente:
Ensino Fundamental  - 1ª a 4ª série ( 1999 ), 5ª a 8ª série ( 2003 ), 1º ao 5º ano
(2007, com Resolução em 2009 ), 6º ao 9º ano ( 2012 ), conforme Vida Legal do
Estabelecimento, apensada ao processo. Portanto em 2013 a escola oferta 7ª 
série (Ensino Fundamental de 08 anos) e 6º e 7º ano ( Ensino Fundamental de 09
anos ). Informamos que tudo isso foi verificado na pasta de Relatórios Finais e
Livros Registro de Classe. 
 Quanto  ao  quadro  demonstrando  as  matrículas  (folha  4  do  Parecer  55/13)  e
concluintes (folha 5), por um equívoco o estabelecimento não informou no Sistema,
o 1º ano (turma A, B e C ) no ano letivo de 2007, alegando a forma como foi feita a
implantação  (abril/maio)  e  matrículas  com  vários  mandados  de  segurança,  por
essa razão constam o  1º  e  2º  ano  em 2008,  mas o funcionamento do 1º  ano
aconteceu em 2007. 
 Também sobre isso conversamos com a Direção e reforçamos que a implantação
foi de forma gradativa. Esclarecemos também que a Diretora já requereu junto ao
Setor de Documentação Escolar a correção e inserção das turmas no Sistema e a
mesma declara que vai redobrar a atenção ao fechar o ano letivo. 

 Quanto aos Pareceres nº 012/12 da Equipe Pedagógica/NRE e pelo Parecer nº
022/12 - SEF/NRE do Adendo ao Regimento Escolar que trata da Implantação do
Ensino  de  09  anos[sic],  solicitamos  reconsideração,  já  que  foi  um  engano
involuntário  desde  NRE.  Tendo  em  vista  que  quase  a  totalidade  das  escolas
optaram pela implantação de forma simultânea ( Instrução nº 008/11 de 04/07/11 ).
(...)
 Quanto aos docentes, esclarecemos que no ano letivo de 2013, todos os docentes
estão habilitados para as respectivas disciplinas (conforme anexado ao processo ), 
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a não ser a professora de Arte - Karla Gislaine de Lima, que vai apenas fechar o
ano letivo de 2013 e será desligada da escola. 
 A Diretora solicita apenas a manutenção desta, para finalizar o ano letivo (verificar
quadro de docentes do ano 2013 ). Informa a diretora que a professora tem muita
habilidade com a disciplina e apresenta dois certificados de cursos livres com 30 e
36 horas, respectivamente.

 Quanto aos demais professores, a maioria não trabalha mais na escola, por essa
razão foi apresentado novos quadros com os docentes em exercício em 2013 e
anexado os seus comprovantes de escolaridade.
 Pelo exposto acima entendemos que o problema com os docentes está resolvido.

Com referência as matrizes curriculares, solicitamos compreensão deste egrégio
Conselho, pois após tantos anos passados, funcionários que eram responsáveis
por esta pasta, já não estão mais na casa. 
 Esclarecemos que a partir de 2013 as Matrizes Curriculares estão sob a nossa
responsabilidade e vamos redobrar  a  atenção daqui  por  diante e  já de pronto
informamos  que  vamos  arcar  com  qualquer  correção  em  Históricos
Escolares e Relatórios Finais que esse equívoco  possa ter gerado.  (grifos do
Relator)

 Finalmente  esclarecemos  que  a  escola  dispõe  de  Laboratório  de  Ciências
adequado e com equipamentos suficientes para atender a demanda, tais como:
microscópio, torso, tubos de ensaio, esqueleto, vidrarias, etc (folha 117 ).
 É o relatório. 

Foram apensados ao protocolado, às fls. 172 a 370, cópias dos
atos de autorização dos cursos, atos e pareceres de análise do Regimento Escolar e
da Proposta Pedagógica,  relação do pessoal docente e suas qualificações,  cópias
das Matrizes Curriculares,  cópia do Regimento Escolar e da Proposta Pedagógica,
cópia dos Relatórios Finais, dos Diários de Classe das turmas de 2007, cópias dos
mandados de segurança para matrícula de alunos no 1º ano do Ensino Fundamental
para o ano de 2007  e cópia da Resolução  Secretarial nº 1395/12, de 01/03/12  de
credenciamento para a oferta da Educação Básica.

O processo retornou a este Conselho pelo ofício SUED/SEED nº
26/14, de 21/01/14  (fl. 372) e  denotou-se a falta de  manifestação da CDE/SEED,
tendo  em  vista  haver  inadequações  ao  cumprimento  das Matrizes Curriculares
praticadas desde o ano de 2004 até 2013 em comparação com os Relatórios Finais,
tendo em vista os documentos apensados ao protocolado às fls. 172 a 370. 

Para  continuidade  da  análise  pela  Câmara  interessada,  o
processo foi convertido em diligência junto àquela Coordenação de Documentação
Escolar, em 13/03/14,  para manifestção quanto à regularidade dos Relatórios Finais
(fl. 378).  A CDE/SEED,  por sua vez encaminhou o protocolado ao NRE de Campo
Mourão, que apensou às fls. 382 a 384 as seguintes informações, em despacho de
04/06/14:

2-  (…) 
a)  Após conferência da Matriz Curricular e dos Relatórios Finais dos anos de 2004
a 2011, não detectamos nenhuma divergência;  (grifo do Relator)

b)   Quanto  aos  anos  de  2012  e  2013,  informamos  que  a  escola  implantou
gradativamente o Ensino Fundamental de 09 anos, trabalhando com 02  (duas) 
matrizes  paralelas:  o  Ensino  Fundamental  de  08  anos  –  série  e  o  Ensino
Fundamental de 09 - ano;
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c)   Analisando  as  matrizes  curriculares  desses  anos  percebemos  algumas
divergências entre a matriz curricular, relatório final e o livro de registro de classe
referente à parte diversificada, as quais passamos a relatar:

03-  Diante do exposto, o Setor de Estrutura e Funcionamento, juntamente com o
Setor de Documentação Escolar, entendeu ser necessário, solicitar da Instituição
uma  conferência  geral  nas  Matrizes  Curriculares,  nos  Livros  de  Registros  de
Classe e nos Relatórios Finais, em todos os anos de funcionamento do Ensino
Fundamental anos finais. (fls. 382 e 383).
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Ainda, em complemento  à análise dos documentos,  o NRE  de
Campo Mourão faz despacho para a CDE/SEED, de 26/06/14,  constante à fl. 384,
com a seguinte indicação:

1-  (…) 
2 - (…)

a)  O  Setor  de  Estrutura  e  Funcionamento  e Setor  de  Documentação  Escolar,
solicitou junto a Escola Educativa uma conferência geral (…) 

b)  Atendendo  a  solicitação  da  SEED/CDE,  com relação  à  execução  da  Matriz
Curricular do Ensino Fundamental, praticada desde no ano de 2004 até o ano de
2013, constatamos que não foi executada a partir de 2012, pois verificamos as
divergências que estão citadas no despacho – folha 382-383.

3)  Encaminhamos cópia  das  Matrizes  Curriculares  e  Relatórios  Finais  (2004  a
2013),  acoplados  em  sacos  plásticos,  para  apreciação  dessa  Coordenação.
(grifos do Relator)

A Escola Educativa  em cumprimento ao despacho do NRE  de
Campo Mourão em realizar uma “conferência geral nas Matrizes, livros de Classe e
nos Relatórios Finais” do curso, dos anos em questão, apresenta novas informações
em 25/06/14, que comprometem mais a situação da oferta do Ensino Fundamental,
na instituição de ensino (fl. 385):
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A Escola Educativa também apensou ao processo novas cópias
das Matrizes Curriculares e  dos Relatórios Finais,  desde  o ano de 2004 até 2013
(fls. 386 a 539). 

Em 01/07/14  o  processo  foi  encaminhado  à  SUDE/MICRO a
pedido da CDE/SEED, cujo despacho consta à fls. 540 e em resposta a  CDE/SEED,
à fl. 541, infoma:

Informamos:
Que  os Relatórios Finais  do ano letivo de 2004 ao ano letivo de 2013, conforme
cópias anexadas ao protocolo das folhas 391 às folhas 539 - Ensino Fundamental,
da Escola Educativa  -  Educação Infantil  e Ensino Fundamental, do município de
Campo  Mourão/PR, se  encontram  arquivados  nesta Coordenação.  (grifo  do
Relator)

Pelo  despacho  acima  transcrito  da  CDE/SEED,  não  houve
pronunciamento sobre  a  regularidade  quanto  a  execução  das  matrizes,  como
solicitado.  Ainda,  fica evidente  pelos  relatórios  anteriores  irregularidades  com  a
oferta, para além da carga horária menor que o permitido (23 horas semanais). 

Desde o início do curso não houve a indicação de docente para
a disciplina de Ensino Religioso mesmo fazendo parte das disciplinas ofertadas nas
Matrizes Curriculares aprovadas, desde o ano de 2004 até 2011, quando passou a
vigorar a nova Matriz para o Ensino de 09 anos.

A disciplina de Filosofia  foi ofertada, mas nunca  fez parte das
Matrizes Currriculares aprovadas para os anos de 2004 até 2013, para a oferta do
Ensino Fundamental de 08 anos  e o docente  que foi apresentado  no protocolado
não possui habilitação específica. Mesmo constando da Matriz Curricular aprovada e
implantada para o Ensino Fundamental de 09 anos,  oferecida a partir do ano de
2012, o docente em questão, não possui habilitação específica. A disciplina de LEM-
Espanhol não foi ofertada nos anos de 2008 a 2013 no Ensino Fundamental de 08
anos, apesar de constar da Matriz Curricular. A disciplina de Oficina de Texto, apesar
de  constar  da  Matriz  Curricular  não  foi  ofertada,  pois  não  consta  dos  livros  de
Registros Escolares.

Outrossim, os registros nos Relatórios Finais não condizem com
as Matrizes Curriculares aprovadas e também não condizem com as justificativas da
direção expostas anteriormente, conforme fls. 385. Note-se: no Ensino Fundamental
de 08 anos, a direção  informa  que ofertou  Espanhol, mas não consta  registro no
Relatório Final  do ano de 2010, por exemplo.  Informa, também, que foi  ofertado
Filosofia, mas não consta registro nos Relatórios Finais dos anos de 2011, 2012 e
2013, assim como não consta  registro  para  LEM-Espanhol.  Ainda, apesar  de  não
constar na  Matriz  Curricular  do  Ensino Fundamental  de  09 anos a  disciplina  de
Ensino Religioso, consta registros nos Relatórios Finais, do ano de 2013, conforme
se observa à fl. 535.
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Com  estas  constatações,  o  protocolado  em  referência foi
novamente  convertido  em  segunda  diligência  junto  à  CDE/SEED  (fl.  545),  em
16/09/2014, para que houvesse, de fato, pronunciamento daquela Coordenação, nos
seguintes termos:

(…) 
Em diligência de 13/05/14 foi solicitado à CDE/SEED que se manifestasse sobre a
execução da Matriz Curricular do Ensino Fundamental, praticada de 2004 a 2013
pela instituição em tela,  no entanto,  a mesma apenas informa que os Relatórios
Finais se encontram arquivados naquela coordenação.

Portanto,  para  continuidade  da  análise  e  celeridade  que o  caso  requer,  deve  a
CDE/SEED  se manifestar  sobre  a  regularidade dos  estudos realizados  quanto  à
execução da Matriz Curricular do Ensino Fundamental, praticada de 2004 a 2013,
pela instituição em tela.
(...)

Em 27/10/14, por sua vez, a CDE/SEED encaminhou ao NRE de
Campo Mourão com a seguinte solicitação (fl. 548):

1.   Solicitamos  encaminhar  o  presente  protocolado  a  Escola  Educativa  do
município  de  Campo  Mourão  para  que  esclareça  detalhadamente  sobre  a
regularidade dos estudos realizados quanto a execução da matriz curricular  do
Ensino Fundamental, praticada desde o ano de 2004 até 2013.

Solicitamos anexar cada matriz utilizada juntamente com os Relatórios Finais do
ano que correspondem a matriz.

Após  cumprimento  da  cota,  retornar  com  urgência à  CDE/SEED  para
prosseguimento.

Em  cumprimento  ao  disposto,  novamente  a  Escola  Educativa
presta informações e anexa cópias das Matrizes Curriculares e dos Relatórios Finais
que constam às  fls. 552 a 584.  Nova informação da direção da  Escola  Educativa
também foi apensada à fl. 551, nos seguintes termos:
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Note-se que, além das irregularidades detectadas anteriormente
de  falta  de  indicação  de docentes  para  as  disciplinas  de  Ensino  Religioso,
Geometria, LEM-Espanhol (5ª a 8ª s.) e para Oficina de Texto, e dos docentes sem
habilitação específica para as diciplinas de Arte, História e Filosofia, destaca-se do
relato da direção  outra situação,  a de que do ano de 2004 até o ano de 2007 foi
ofertado Espanhol, mas a partir do ano de 2008 por não haver mais o profissional,
foi  ofertada a disciplina de Filosofia, sem no entanto haver a alteração da Matriz
Curricular. Portanto, do ano de 2008 até o ano de 2014, foi ofertada uma disciplina à
revelia e, destaca-se, ainda, sem profissional habilitado para tanto.

Isto posto, o protocolado em referência retornou a este Conselho
pelo  ofício  SUED/SEED  nº  1471/14,  de  18/12/14,  e  foi  alçado  à  Câmara  da
Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental-CEIF/CEE  em  04/02/15,  para  nova
análise  sobre  o  cumprimento  ao  disposto no  Parecer  CEE/CEIF nº  55/13, de
14/05/13,  em atendimento  ao pedido de reconhecimento do Ensino Fundamental,
tendo em vista que o pedido de credenciamento foi atendido pela CEF/SEED, com
expedição da Resolução Secretarial n° 1395/12, de 01/03/12. 

1.1    Da Instituição de Ensino

A Escola Educativa, localizada na Rua Interventor Manoel Ribas,
850,  Centro,  de  Campo  Mourão,  mantida  por  Escola  Educativa  S/C  Ltda,  está
credenciada  para  oferta  da  Educação  Básica  pela  Resolução  Secretarial  n°
1395/12,  de  01/03/12,  pelo  prazo de 05 (cinco)  anos,  a  partir  da  publicação da
resolução em D.O.E, de 22/03/12 a 22/03/17.
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O Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries foi autorizado a funcionar
pela Resolução Secretarial n° 874/99, de 19/02/99 e de 5ª a 8ª séries foi autorizado
pela Resolução Secretarial n° 3984/03, de 05/12/03, por dois anos, a partir do início
de 2004 até o final de 2005. 

O Ensino Fundamental (1° ao 5° anos) foi autorizado a funcionar
pela Resolução Secretarial n° 3324/09, de 09/10/09, por 05 anos, a partir do ano de
2007. A oferta do Ensino Fundamental de 6º ao 9º anos não conta com Resolução
Secretarial.

Os recursos físicos, equipamentos, materiais e a indicação de
melhorias constam às folhas 10 a 16, 36 e 37,  47, 124 a 128. Não consta relação do
acervo bibliográfico completa nos termos da informação à fl. 56, sendo apresentada
às fls. 127 e 128 uma pequena lista.

Os  atos  de  aprovação  do  Regimento  Escolar  e  da  Proposta
Pedagógica constam às fls. 18 a 21, 119,  121 a 122. 

O  comprovante  de  aprovação  dos   Relatórios  Finais,  emitido
pelo NRE, consta às folhas 129.

1.2 Organização Curricular

O  Ensino  Fundamental  está  organizado  por  disciplinas
distribuídas em 40 semanas, presencial,  anual e foram apresentadas as Matrizes
Curriculares às fls. 101 e 102:

Matriz Curricular Ensino Fundamental - 5ª a 8ª séries

MA/15 13 1



PROCESSO N° 499/12

Matriz Curricular Ensino Fundamental - 6° ao 9° anos 

1.4   Avaliação Interna

A avaliação interna está apresentada às folhas 34 a 39 e 112 a
117 e consta o seguinte quadro de alunos:

MA/15 14 1



PROCESSO N° 499/12

Ensino Ano / Série /
Etapa / Módulo

Matrículas
2012 2013 - - - - -

Ensino Fundamental 6ª Série 35 - - - - - -
Ensino Fundamental 7ª Série 14 24 - - - - -
Ensino Fundamental 8ª Série 13 - - - - - -
Ensino Fundamental 1° Ano 25 30 - - - - -
Ensino Fundamental 2° Ano 32 21 - - - - -
Ensino Fundamental 3° Ano 38 27 - - - - -
Ensino Fundamental 4° Ano 32 31 - - - - -
Ensino Fundamental 5° Ano 27 29 - - - - -
Ensino Fundamental 6º Ano 22 22 - - - - -
Ensino Fundamental 7º Ano - 18 - - - - -

TOTAL - 238  202 - - - -
Ensino Ano / Série /

Etapa / Módulo
Concluintes

2012 2013 - - - - -
Ensino Fundamental 6ª Série 35 - - - - - -
Ensino Fundamental 7ª Série 14 - - - - - -
Ensino Fundamental 8ª Série 13 - - - - - -
Ensino Fundamental 1° Ano 25 - - - - - -
Ensino Fundamental 2° Ano 32 - - - - - -
Ensino Fundamental 3° Ano 38 - - - - - -
Ensino Fundamental 4° Ano 32 - - - - - -
Ensino Fundamental 5° Ano 27 - - - - - -
Ensino Fundamental 6º Ano 22 - - - - - -
Ensino Fundamental 7º Ano - - - - - - -

TOTAL - 238 - - - - - -

1.5   Comissão de Verificação para o reconhecimento

A Comissão de Verificação, designada pelo Ato Administrativo n°
120/11 do NRE de Campo Mourão, de 06/06/11 (fl.  40), integrada pelas técnicas
pedagógicas:  Lúcia  Tomaz  de  S.  Santos,  Dirce  M.  Bogucheski  e  Marluce  Silva
Castro  Alves,  emitiu  o  laudo  técnico  favorável  ao  reconhecimento  do  Ensino
Fundamental (fl. 51), tendo em vista que a escola apresentou todos os documentos
e atende às exigências da legislação em vigor.
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Informa  que  “Após  análise  dos  documentos  constantes  do
processo de verificação, da veracidade das declarações e constatada as condições
necessárias em atendimento à Deliberação nº 02/10-CEE”, é de Parecer Favorável
à solicitação.

1.6   Parecer CEF/SEED

A Secretaria de Estado da Educação, pelo Parecer CEF/SEED
n° 700/12, de 01/03/12 (fl. 52),  manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento do
Ensino Fundamental.  Informa  que o credenciamento estava em trâmite na própria
Coordenação. A referida Resolução Secretarial  nº 1395/12, foi publicada no D.O.E.
em 22/03/12 e consta à fl. 370.

2. Mérito

Este  expediente  trata  do  reconhecimento  do  Ensino
Fundamental  da  Escola Educativa -  Educação Infantil  e Ensino Fundamental,  de
Campo Mourão, mantida pela Escola Educativa S/C Ltda, cujo pedido foi objeto de
verificação especial, designada pelo Parecer CEE/CEIF nº 55/13, de 14/05/13, tendo
em  vista  possíveis  irregularidades  praticadas,  em  tese,  em  desacordo com  as
Deliberações  vigentes  à época: Deliberação n° 04/99- CEE/PR (artigos 33 e 34),
Deliberação n° 03/06-CEE/PR (art. 1º) e Deliberação nº 02/10-CEE/PR (artigos 18,
19,  20,  39  e  40).  Destarte,  a  direção  também  requereu  o credenciamento  da
instituição de ensino para oferta da Educação Básica.

O  Parecer  CEE/CEIF nº  55/13,  com  base  no  artigo  56  da
Deliberação nº 02/10-CEE/PR, designou Comissão de Verificação Especial, em face
de  algumas  contradições  e  possíveis  irregularidades  detectadas  na  análise  do
protocolado pela Câmara da Educação Infantil  e do Ensino Fundamental,  que  de
forma sintética, apresenta-se a seguir, pois já estão relatados às fls. 06 e 07 deste
Parecer:

-  atraso no pedido de reconhecimento (autorização vencida ao
final do ano de 2005);

- prazo de autorização do Ensino Fundamental  - 1º ao 5º anos
por 05 anos em vez de 04 anos cf. Del. 04/99-CEE/PR, vigente à época;

- implantação  do Ensino Fundamental  de 09 anos -  1º  ao  5º
anos, de forma simultânea e não gradativa cf. Del. 03/06-CEE/PR;

- indicação  de docentes  e/ou  não  indicação de  docentes
habilitados para algumas disciplinas (cf. documentos apresentados às fls. 60 a 99 e
no quadro de docentes apensado às folhas 135 e 136, do Parecer  CEE/CEIF  nº
55/13);
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- grafia  das  disciplinas  de  Língua  Estrangeira  Moderna  nas
Matrizes Curriculares (à fl. 101);

- Matriz  Curricular  do  Ensino  Fundamental  de  08  anos  com
carga horária de 23 horas totais (fls. 101, 253). Consta à fl. 375 cópia do Regimento
Escolar explicitando que a duração da hora/ aula será de 50 minutos.

As situações acima elencadas,  sugerem o não cumprimento das
normas exaradas pelo Sistema de Ensino do Paraná. Sendo elas:

- Deliberação n°  04/99-  CEE/PR (artigos  33  e  34),  vigente  à
época para a autorização do Ensino Fundamental de 09 anos:

Art. 33 - A autorização para funcionamento será concedida pelo prazo de dois (2)
anos.

§1º - A prorrogação do prazo poderá ser pleiteada pela instituição, competindo ao
Secretário de Estado da Educação concedê-la, à vista de parecer favorável do CEE.

§2º -  A prorrogação do prazo de Autorização poderá ser por  período idêntico ou
inferior ao concedido no ato de autorização.

Art. 34 - Quando a autorização para funcionamento referir-se às quatro primeiras
séries ou ao 1.º ciclo do Ensino Fundamental ou à Fase I da Educação de Jovens e
Adultos,  à  vista  da  expressa  manifestação da  vontade  da  mantenedora  em não
instalar as séries subseqüentes, o ato será concedido por um período de quatro (4)
anos, renovável após verificação complementar. 

- Deliberação n° 03/06-CEE/PR, que normatiza a implantação do
Ensino Fundamental de 09 anos no Paraná:

Art.  1.º  -  O  Ensino  Fundamental  de  nove  anos  é  obrigatório  no  sistema
estadual de ensino do Estado do Paraná, com matrícula a partir dos seis
anos de idade, assegurando a todas as crianças um tempo mais longo de
convívio escolar.

Parágrafo  único.  A  implantação  gradativa  do  ensino  fundamental  com
duração de nove anos será efetivada mediante o dever do Estado.

- Deliberação nº 02/10-CEE/PR (artigos 18, 19, 20, 39 e 40) que
regulamenta o funcionamento dos cursos e das instituições de ensino que ofertam a
educação básica, no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, quando da efetivação
do pedido de credenciamento e de reconhecimento pela direção da Escola:

Art.  18.  O  processo  a  ser  encaminhado  pela  instituição,  para  o  ato  de
credenciamento,  deverá  ser  instruído  com  os  seguintes  documentos  e
informações:

I – requerimento à Secretaria de Estado da Educação;
II - documento oficial e atualizado de sua existência jurídica;
III - prova do ato de criação da instituição pela mantenedora;
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IV - comprovação da representação legal;
V - Regimento Escolar;
VI - Projeto Político Pedagógico da instituição;
VII - Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE, quando se tratar de oferta
de educação a distância;
VIII  -  relação  e  comprovação  da  escolaridade  do  corpo  técnico  e
administrativo.

Parágrafo  único. Os  documentos  e  informações  que  instruirão  o  pedido
poderão ser digitalizados.

Art. 19. Protocolado o processo de credenciamento, instaura-se no âmbito
do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná  o  processo  administrativo,
devendo o respectivo Núcleo Regional de Educação,  no prazo máximo de
30 (trinta) dias úteis, proceder:

I  –  à  análise  do  pedido  e  dos  documentos  sob  os  aspectos  da  sua
regularidade;
II – diligências, se necessárias;
III  –  designação  de  Comissão  de  Verificação  Prévia,  nos  termos  desta
Deliberação e das normas específicas da etapa ou modalidade pretendida.

Parágrafo  único.  Concluída  a  análise,  diligências  necessárias  e  a
verificação, a Comissão emitirá o laudo técnico, tendo como referencial o
relatório  circunstanciado,  sendo  o  processo  encaminhado  pela  chefia  do
NRE ao órgão competente da SEED/PR para o ato de credenciamento.

Art.  20.  Para  a  solicitação  de  credenciamento,  a  instituição  pretendente,
além dos documentos e informações que instruem o requerimento, deverá
disponibilizar à Comissão de Verificação Prévia as seguintes informações e
documentos, para que sejam objeto de verificação in loco:

I - quanto à legitimidade de constituição e representação:

a)  prova  de  idoneidade  da  empresa  e  dos  sócios  (certidão  negativa  do
cartório de protesto e dos distribuidores cíveis da justiça comum e da justiça
federal, justiça trabalhista e certidão dos distribuidores criminais respectivos,
da comarca onde tenha domicílio).

II - quanto ao imóvel:

a) certidão de propriedade emitida pelo cartório de registro de imóveis da
comarca;
b) prova de direito de uso do edifício, no caso de o imóvel não ser próprio;
c)  planta  de  localização  em  escala  que  permita  visualização  da  área
construída e do terreno onde se situa o imóvel;
d) planta baixa com cortes e elevações;
e)  apresentar  Laudo  do  Corpo  de  Bombeiros  ou  Laudo  da  Prefeitura
Municipal ou, ainda Laudo de Profissional devidamente habilitado, atestando
a existência das condições sanitárias e de segurança para o funcionamento
da instituição e a realização das atividades pretendidas.
f) em caso de diferentes mantenedoras num mesmo prédio, observado o
disposto  nesta  Deliberação,  documento  firmado  entre  as  partes
convenentes.

III - quanto à instituição de ensino:
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a)  descrição  do  tipo  de  escrituração  e  arquivamento  que  assegurem
autenticidade, regularidade e validade da vida escolar de cada aluno;
b) descrição da oferta de cursos e do modo de implantação.

(...)

Art.  39. Por  ocasião  da  solicitação  do  reconhecimento,  a  instituição  de
ensino  deverá  instruir  o  processo  com  as  seguintes  informações  e
documentos:

I - requerimento à Secretaria de Estado da Educação;
II - prova dos atos de credenciamento e/ou renovação do credenciamento da
instituição  de  ensino  e  da  autorização  para  funcionamento  do  curso  ou
programa;
III  -  indicação das melhorias e/ou modificações efetuadas no período de
realização do curso, com especial relevo às instalações físicas, qualificação
do corpo docente, equipamentos e recursos pedagógicos, tendo em vista o
PDE apresentado no processo de credenciamento;
IV -  relatório de avaliação interna da instituição de ensino relativo ao curso a
ser reconhecido.

Art. 40. Protocolado o processo de reconhecimento, instaura-se no âmbito
do  Sistema  de  Ensino  do  Paraná  o  processo  administrativo,  devendo  o
respectivo Núcleo Regional de Educação,  no prazo máximo de 30 (trinta)
dias úteis, proceder:

I  –  à  análise  do  pedido  e  dos  documentos  sob  os  aspectos  da  sua
regularidade;

II – às diligências, quando necessárias;
III – à designação de Comissão de Verificação complementar, nos termos
desta Deliberação e das normas específicas da etapa ou modalidade em
reconhecimento.

§ 1.º Para a solicitação do reconhecimento, a instituição pretendente deverá
disponibilizar à comissão de verificação complementar, para verificação  in
loco, as seguintes informações e documentos, comprovando:

I – a vigência dos atos de credenciamento ou renovação do credenciamento
da instituição de ensino;
II – a execução do projeto político pedagógico;
III – a atualização do Regimento Escolar;
IV – a regularidade e autenticidade da documentação escolar dos alunos;
V – a avaliação do PDE, quando apresentado;
VI – a situação dos egressos, quando se tratar de educação profissional;
VII  – os  recursos  humanos,  materiais  e  ambientais  disponíveis  e
necessários para a execução da proposta pedagógica aprovada.

§ 2.º  Em caso de diligência, o prazo definido no artigo 40 será prorrogado
por mais 15 (quinze) dias úteis.

§ 3.º  Concluída a verificação, a comissão emitirá  o laudo técnico,  tendo
como  referencial  o  relatório  circunstanciado  de  verificação,  sendo  o
processo  encaminhado  pela  chefia  do  NRE  ao  órgão  competente  da
SEED/PR para providências.
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Também, há descompasso em relação à  própria LDB,   no que
diz respeito à execução da Matriz Curricular, artigo 24:

Art.  24.  A  educação  básica,  nos  níveis  fundamental  e  médio,  será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver;

A Escola Educativa por sua direção argumenta que o atraso no
pedido e  toda a documentação escolar  que autoriza o funcionamento do Ensino
Fundamental de 8 e de 9 anos, foram aceitos, emitidos e autorizados pelo NRE de
Campo Mourão com homologação da SEED/PR em seus pareceres e resoluções, e,
se houveram equívocos, os mesmos foram praticados pelo Sistema de Ensino,  e
não impediram o seu correto funcionamento, conforme Memorial apenso às fls. 148
a 162, cujo documento é finalizado com a seguinte questão:

(...)
4. Das provas
A Escola Interessada provará o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente com a prova documental anexa e requer
desde já a juntada de outros documentos  que se fizerem necessários ao
deslinde do processo.

5. Do pedido
Com fundamento no acima exposto, a Escola Interessada vem à presença
de  Vossa  Senhoria  pedir  que,  para  o  fim  de  deferir  o  pedido  de
reconhecimento  do  Ensino  Fundamental,  Vossa  Senhoria  leve  em
consideração as justificativas supra, bem como  as provas a elas relativas,
para declarar: a validade conferida pelo NRE e pela SEED ao pedido de
reconhecimento  formulado  pela  Escola;  a  validade  da  gradação  na
implantação do Ensino Fundamental,  uma vez que a simultaneidade está
em  descompasso  com  o  requerimento  da  Escola:  a  validade  do  efeito
retroativo  da  Resolução  SEED/PR  3.324/2009,  uma  vez  que  o  pedido
formulado pela escola datou de final de 2006 e ato da SEED/PR retroagiu à
data do requerimento; bem como, a regulariddae da grafia das disciplinas de
Inglês e Espanhol, nos termos dos fundamentos já lançados; tudo, para o
fim de deferir o pedido de reconhecimento do Ensino Fundamental.

Destaca-se do Memorial assinado pela direção da instituição de
ensino, apensado às fls. 144 a 166: “A verdade é que durante os procedimentos
administrativos  entabulados com NRE ocorreram erros  de forma que não foram
captados pela Escola e nem pelo próprio órgão administrativo. Em função de ser um
erro de forma apenas, demanda correção de ofício” (fl. 155).

Exceção é destacada quanto ao funcionamento das turmas de 1º
ano do ensino de 09 anos que deveriam ter iniciado, de forma gradativa, no ano de
2007, porém, pelas informações  da direção, a inclusão da turmas de 1º ano do
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Ensino Fundamental de 9 anos, do ano letivo de 2007, foi efetivada nos Relatórios
Finais e entregues em 2008, e protocolado no NRE de Campo Mourão. Diz a direção
á fl. 155:

Tais turmas, equivocadamente, não foram lançadas nos relatórios finais de 2007, mas
foram  incluídas  no  relatório  final  de  2008,  com  entrega  em  2009.  E,  conforme
informado, a Escola já protocolou o pedido de correção e inclusão das mesmas.

Além disso,  a direção da Escola Educativa  informa que muitas
matrículas ocorreram sob ordem judicial (cópia dos mandados às fls. 349A a 369) e
as datas foram lavradas no ano de 2007,  o que mais uma vez comprova que a
implantação ocorreu no ano de 2007 e de forma gradativa.  Também alega que foi
protocolado em 2006 a solicitação de implantação do ensino de 9 anos, conforme
instruções naquela época, e de forma gradativa (fls. 155 a 157).  Os documentos
comprobatórios sobre o pedido de implantação gradativa do Ensino Fundamental de
09 anos constam às folhas 171 a 181.

Diante do exposto, muitas questões foram equívocos do Sistema
de Ensino ao emitir documentos constando a implantação do Ensino Fundamental
de forma simultânea, quando o foi  autorizado de forma gradativa. Da nomenclatura
das disciplinas, pode-se afirmar que seria um equívoco do NRE e/ou SEED ao emitir
as Matrizes Curriculares.  No entanto, não há justificativa para a Matriz Curricular
com carga horária  de 23 horas semanais,  assim como as alterações ocorridas à
revelia do Sistema de Ensino e a falta de docentes com graduação específica para a
docência das disciplinas, já descritas neste Parecer. 

Destarte,  as incorreções constantes dos Relatórios Finais,  em
desacordo com as Matrizes Curriculares aprovadas,  também já descritas no corpo
deste Parecer.

Quanto  à  formação  dos  docentes,  que  pela  documentação
comprobatória anexada às fls. 60 a 99 (docentes do 1º ao 5º anos e de 6º e 7º anos) ,
apontava falta de docentes com habilitação específica para as disciplinas de  Arte,
História e Filosofia (disciplina que só consta na matriz dos anos finais, ou seja
do  Ensino  Fundamental  de  6º  ao  9º  anos  implantados  em  2012,  de  forma
gradativa), além de uma docente dos anos iniciais com habilitação em Letras e não
em  Pedagogia,  também  não  foram  indicados  docentes  para  as  disciplinas  de
Geometria,  LEM  - Espanhol (5ª a 8ª s.),  Oficina de Texto e Ensino  Religioso
recentemente observado, disciplinas  estas que compõem as Matrizes Curriculares
de 5ª a 8ª séries.

Sobre esta questão, a direção da Escola Educativa, às fls. 157 a
162, entre outras considerações, expõe:

Em  função  não  terem  sido  anexados  aos  autos  a  relação  e  comprovantes  de
qualificação dos docentes da 1º a 4ª série, bem como da 5ª a 6ª séries do Ensino
Fundamental de 8 anos, pede-se a juntada dos mesmos. Anexo à presente constam
a relação e os documentos em questão.
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Nesse aspecto,  a Escola Educativa  torna a  apresentar  outras
relações  de  docentes  e  seus  comprovantes  de  graduação,  apensados  após  o
Memorial por ela apresentado, como segue:

- a relação de docentes para o Ensino Fundamental de 8 anos-
1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries,  em sequência para o ano de 2004, faltando docente para
Ensino Religioso (fls. 158 a 159);

- a relação de docentes para a 7ª série para o ano de 2013  e
docentes para o 1º ao 3º anos do ensino de 9 anos, em 2007 (fls. 159 a 161);

- outra relação com docentes para o 1º ao 5º anos para o ano de
2013,  destaca-se  que  todos  com  graduação  em  Pedagogia  e  outra  relação  de
docentes de 6º ao 7º anos para o ano de 2013, os mesmos da 7ª série para o ano de
2013 (fls. 161 a 162).

 
Porém,  da  análise  dos  documentos  comprobatórios  da

graduação  dos  docentes,  apensados  pela  direção  da  instituição  de  ensino,
constantes às fls. 183 a 196, novamente observa-se que Arte não teve docente com
habilitação específica, não consta docente para as disciplinas de L.E.M.- Espanhol
e Ensino Religioso.  Não havia na Matriz  Curricular de 5ª a 8ª s.  a disciplina de
Filosofia,  mas  é  indicado  docente  e  a  mesma  possui  habilitação  em  Ciências
Biológicas e Pós-Graduação em Filosofia e Sociologia, concluída no ano de 2011 (fl.
193). 

Novamente, foram inseridas novas relações de docentes para a
1ª a 4ª  séries,  para o ano de 1999, ano do início desta oferta,  às fls.  197 e as
respectivas comprovações de Curso de Magistério apensas às fls. 198 a 202. Ainda,
relação de docentes de 5ª a 8ª séries -folhas 203, para o exercício no ano de 2004,
na qual consta todos os docentes habilitados,  com exceção do docente para LEM-
Espanhol, graduada em Letras - habilitação em Português e Inglês, com certificado
de conclusão em Língua Espanhola  emitido pelo CELEM.  Destaca-se que  faltou
indicação de docentes para a disciplina de Ensino Religioso, LEM -Inglês, Oficina
de Texto, Matemática/Geometria, atuantes no curso em tela, naquele ano de 2004.

Às fls. 212, outra relação de docentes para o 1º ao 3º ano, para
atuação no ano de 2007, apresentando  às fls. 213 a 221,  que uma docente do 1º
ano  é  graduada  em  Letras e  possui  Especialização  em  Educação  Infantil  e
Metodologia em Séries Iniciais e as demais possuem Magistério e/ou Pedagogia,
situação que fez parte de averiguação pela Comissão de Verificação Especial.

Às fls. 222 a 232 consta relação de docentes para o 1º ao 5º
anos regentes em 2013, apresentando formação em Pedagogia, com exceção de
uma docente com certificado de curso de capacitação para a formação de docentes.

Às fls. 234 a 247 consta relação dos docentes regentes em 2013
para as turmas de 6º e 7º anos, novamente apresentando que a docente para Arte
possui graduação em Pedagogia e a de Filosofia possui habilitação em Ciências 
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Biológicas e Pós-Graduação em Filosofia e Sociologia. Quanto aos docentes para as
disciplinas  de  Oficina  de  Texto  e  Geometria  da  Parte  Diversificada,  consta
informação  de  que  são  os  mesmos  de  Língua  Portuguesa e  de  Matemática,
respectivamente.

Na continuidade das explicativas apresentadas pela direção da
Escola Educativa, é significativo relatar que a mesma anexa os diários de classe do
1º ano do ensino de 9 anos como prova de que o mesmo iniciou no ano de 2007, de
forma gradativa. Destaca que  tomou providências para incluir os  Relatórios Finais
com data de 2007 e não em 2008, como havia realizado (fls. 155 e 156). Fato este
informado pela  direção  da  escola  quando  do  retorno  do  protocolado,  após  a
verificação realizada pela Comissão Especial, apenas  no ano de 2014.

Ainda,  destaca-se que  não  foi  apresentado  docente  para  a
disciplina de  Ensino Religioso, a qual deveria ser ofertada de 5ª a 8ª séries, de
2004  até  2013,  pois  apresentava-se  na  Matriz  Curricular  e, visto  que  em 2012
iniciou-se a oferta do Ensino Fundamental de 9 anos, com outra Matriz Curricular.

Em  2012  a  escola  implantou  os  anos  finais  do  Ensino
Fundamental  de  09  anos,  trabalhando  com  02   matrizes  paralelas:  o  Ensino
Fundamental de 08 séries e o Ensino Fundamental de 09 anos. 

O  NRE  de  Campo  Mourão,  quando  do  retorno  da  primeira
diligência após a emissão do Parecer CEE/CEIF nº 55/13, analisando as matrizes
curriculares  dos  anos  de 2008  a  2012  percebeu divergências  entre  as matrizes
curriculares, os Relatórios  Finais e os livros de registro de classe referente à parte
diversificada,  demonstrando um descompasso na oferta  de algumas disciplinas e
seus registros oficiais, conforme relato às fls. 382 e 383.

No entanto, não houve relato sobre a carga horária da Matriz
Curricular ofertada nos anos de 2004 até 2013 no Ensino Fundamental de 08 anos-
5ª a  8ª  séries,  com total  de 23 horas  semanais.  Destarte,  à folha 375 cópia do
Adendo  Regimental  nº  01/2003,  dispõe que  a  duração da  hora/aula  será  de 50
minutos, portanto:

23 aulas x 50 minutos =  1.150 minutos /  60” = 19,166 horas
semanais x 40 semanas anuais =  766,66 horas anuais

A LDB dispõe no artigo 24 que a carga horária mínima será de
800 (oitocentas)  horas,  distribuídas por  um mínimo de duzentos dias  de  efetivo
trabalho escolar.

Ainda, o curso de Ensino Fundamental da Escola Educativa está
sem  ato  regulatório  desde  o  ano  de  2005,  quando  venceu  a  autorização  para
funcionamento,  contrariando  as  normas  vigentes  à  época,  bem  como  a  atual
Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  que  baliza  o  funcionamento  de  instituições  e  de
cursos da Educação Básica no Estado do Paraná, dispondo no artigo 65:

MA/15 23 2



PROCESSO N° 499/12

Art. 65. Uma instituição de ensino é considerada irregular quando:

I – os atos legais do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, necessários ao seu
funcionamento, não tenham sido concedidos;
II – os atos legais estejam expirados e não tenham sido solicitadas suas renovações;
III – teve decretada a cessação compulsória e definitiva das atividades escolares, por
meio de procedimentos próprios de verificação ou de sindicância.

§ 1º  Os atos escolares  realizados  e os documentos expedidos  por  instituição de
ensino em situação irregular, na forma do caput e de seus incisos, não têm validade
escolar,  não  dão  direito  a  prosseguimento  de  estudos,  não  conferem  grau  de
escolarização e não serão aceitos ou registrados nos órgãos competentes.
§ 2º Os prejuízos causados aos alunos em virtude de irregularidade são de exclusiva
responsabilidade da entidade mantenedora e da administração da instituição que, por
tais feitos, responderão nos foros competentes.

§ 3º A tramitação de qualquer processo no Sistema Estadual de Ensino poderá ser
suspensa, quando constatada a situação de irregularidade na instituição de ensino ou
nos cursos ou programas por ela ofertados, até a regularização daquela situação.

§  4º A  suspensão  da  tramitação  de  processo,  em  caso  de  constatação  de
irregularidade,  será  definida  pela  autoridade  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do
Paraná onde o processo estiver sob análise, devendo a decisão ser proferida em
despacho apropriado, devidamente fundamentado nos termos da lei e das normas
vigentes. 

§ 5º Comprovada situação de fraude documental por ocasião do pleito de quaisquer
atos regulatórios previstos nesta Deliberação e demais normas do Sistema Estadual
de Ensino, tal pleito deverá ser indeferido de plano. 

Resta claro que a instituição de ensino está com os atos legais
expirados,  nos  termos  da  Resolução  Secretarial  n°  3984/03,  de  05/12/03,  que
autorizou o funcionamento do Ensino Fundamental por dois anos, a partir do início
de 2004, expirando o prazo ao final de 2005.

A Comissão  de  Verificação  que  analisou  os  documentos  em
visita in loco, para atendimento do pedido de reconhecimento e de credenciamento,
em momento algum  tratou das incoerências encontradas no processo, atestando a
regularidade de todos os pontos analisados: docentes, documentação dos alunos,
recursos  ambientais,  materiais  e  humanos,  recursos  físicos,  escrituração  e
arquivamento.  Destarte,  o  NRE de  Campo Mourão,  à  fl.  129,  comprova  que  os
Relatórios Finais  referente aos anos de 2005 a 2012, “encontram-se em ordem e
devidamente conferidos”.

Quanto  aos  demais  equívocos  ocorridos,  diga-se  não
cumprimento das Matrizes Curriculares, estranha-se o fato do NRE e da SEED, por
meio de seu Departamento e Coordenações não terem percebido as discrepâncias
apresentadas e/ou  não  terem demonstrado  ações para a  correção dos problemas,
por meio de diligências conforme dispõe a norma estadual,  Deliberação nº 03/13-
CEE/PR, assim como as normas exaradas anteriormente:
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Art.  8º À Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  aos  seus  Núcleos  Regionais  de
Educação, são atribuídas as seguintes funções:

I - aos Núcleos Regionais de Educação:

a) receber e protocolar os pedidos das instituições de ensino, instaurar o processo
administrativo, analisar os documentos e informações que acompanham o pedido e
proceder na forma desta Deliberação e das demais normas específicas, destinadas
às etapas ou modalidades da Educação Básica pretendida;

b)  determinar  diligências,  atendendo  aos  prazos  e  condições  previstos  nesta
Deliberação e demais normas específicas;

A  CDE/SEED  (fl.  585) reencaminhou o  processo  a  este
Conselho em 15/12/14 e nada informa, não se manifesta, conforme diligenciado por
duas vezes, para averiguar e dar parecer sobre a situação levantada nos autos do
processo  em  tela.  Apenas  informou  que  os  Relatórios  Finais  constam  de  seus
arquivos.  O  NRE  de  Campo  Mourão,  por  sua  vez,  detectou  irregularidades  na
execução das Matrizes Curriculares, conforme já demonstrado.

Surpreende a forma como os fatos ocorreram após a emissão do
Parecer CEIF/CEE nº 55/13 que designou a constituição de Comissão de Verificação
Especial e não houve manifestação:

- a CDE/SEED não faz menção ao fato de que a Escola em tela
não cumpriu as Matrizes Curriculares;

- de que a Escola  não fez os devidos registros nos Relatórios
Finais,  omitindo  disciplinas,  ora  deixando  em branco-sem notas  ora registrando/
acrescentando disciplinas não existentes na Matriz Curricular;

-  denominação incorreta  das disciplinas da Parte Diversificada,
Língua Estangeira Moderna-LEM Inglês ou Espanhol;

-  de que a instituição escolar trabalhou  outras disciplinas  que
não constavam das Matrizes Curriculares;

- não cumprimento da carga horária de 800 horas anuais, em
200 dias letivos, no mínimo;

-  falta  de  docentes  com graduação  específica  para  todas  as
diciplinas;

- execução de Matriz Curricular à revelia do Sistema de Ensino
do Paraná;

-  que a escola trabalhou sem docente para as disciplinas que
constavam  da  matriz  ou  trabalhou  outras  disciplinas  que  não  constavam das
matrizes.
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Afinal,  alunos  estavam  matriculados  e  não  tiveram  a  carga
horária  cumprida integralmente,  não tiveram docentes com habilitação específica
para todas as disciplinas ou não tiveram a oferta das disciplinas comprometidas na
proposta da Escola, assim como os registros escolares apresentam-se incorretos. 

Em que pese a falta de efetiva verificação por parte do Sistema
de Ensino,  para  que esses erros  não sejam evidenciados e,  não cabendo mais
explicativas  ao  descrito  nos  autos,  nem tampouco  incorrer  em prejuízo  da  vida
escolar dos alunos que frequentaram e que ainda frequentam a referida instituição
de  ensino,  cabe  a  este  Conselho  de  Educação,  usando  de  suas  prerrogativas,
encaminhar  o presente protocolado para o desfecho e regularização possível  de
toda a situação exposta, nos termos das normativas legais vigentes. 

II -  VOTO  DA  RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a)   ao  reconhecimento do  Ensino  Fundamental, da  Escola
Educativa  -  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental,  do  município  de  Campo
Mourão,  mantida pela Escola Educativa S/C Ltda,  desde o início do ano de 2004,
excepcionalmente, até o final do ano letivo de 2015; 

b)  à convalidação dos atos escolares praticados desde o ano de
2004  até o ano de 2013, para a regularização da vida escolar dos alunos listados
nos Relatórios Finais às fls.  391 a 539,  após a  regularização dos  mesmos,  pela
Coordenação de Documentação Escolar-CDE/SEED.

Adverte-se  a  Escola  Educativa - Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental que deve observar o cumprimento das Deliberações do CEE/PR que
normatizam o Sistema de Ensino do Paraná e imputa-se a sanção descrita na alínea
a, inciso I, do Artigo 75 da Deliberação CEE/PR nº 03/13.

I - à instituição de ensino:

a)  advertência  por  escrito,  tendo  em  vista  a  natureza  e  o  alcance  da
irregularidade;

Cabe  à  Escola  Educativa - Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental, atentar para o disposto no artigo 48 da Deliberação CEE/PR nº 03/13,
para o pedido de renovação de reconhecimento, para não incorrer em reicidência.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação
para convalidar os atos escolares praticados do ano de 2004 até o ano de 2013, no
Ensino Fundamental dos alunos listados nos Relatórios Finais às fls. 391 a 539;
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b)  o processo à instituição de ensino para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto da Relatora,
por unanimidade.

Curitiba,  27  de  março de 2015.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
Presidente da CEIF

Oscar Alves
Presidente do CEE
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