
PROCESSO Nº 896/15               PROTOCOLO Nº 13.640.922-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 630/15     APROVADO EM 19/11/15
 
CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  ALFREDO  PARODI  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO:  Pedido de renovação do reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I -   RELATÓRIO

1.   Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº 1381/15-
SUED/SEED, de 24/09/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no
NRE  de  Curitiba,  em  08/06/15,  do  Colégio  Estadual   Alfredo  Parodi  –  Ensino
Fundamental  e  Médio,  município  de  Curitiba,  que  solicita  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

1.1   Da Instituição de Ensino

O  Colégio  Estadual  Alfredo  Parodi  –  Ensino  Fundamental  e
Médio, localizado na Rua Espiridião Kalluf, nº 125, Bairro Uberaba, do município de
Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do Paraná, foi credenciado para ofertar a
Educação Básica, pela Resolução Secretarial nº  2771/15, de 10/09/15, pelo prazo
de dez anos, a partir da publicação em DOE, de 24/09/15 até 24/09/25.

O Ensino Médio obteve a renovação do reconhecimento  pela
Resolução Secretarial nº 383/10, de 01/02/10, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir
de 11/01/10 até 11/01/15.

 A  direção  justifica  o  atraso  no  protocolado  do  processo  de
renovação do reconhecimento do Ensino Médio:

(…) O atraso no protocolado foi devido à demora na aprovação da Proposta-
Pedagógica e na vistoria da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

1.2   Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries. 
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Matriz Curricular (fl. 115)
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 1.3   Avaliação Interna  (fl. 109)

 
Sobre o índice de evasão e repetência a direção informa à fl.
129:

 (...)
Quando os alunos estão com faltas as famílias são comunicadas para evitar o
abandono escolar, além do protocolo que é encaminhar as faltas ao Conselho
Tutelar.  Ainda instituímos a recuperação bimestral para que os alunos que
terminaram o bimestre com médias baixas tenham uma nova oportunidade de
avaliação.  O  encaminhamento  de  atividades  complementares  também  foi
iniciado para que a recuperação não seja apenas quantitativa, dessa maneira
nossos alunos poderão recuperar  o  conteúdo das disciplinas.  Salientamos
também que estamos recebendo muitas matrículas,  oriundas do Conselho
Tutelar  de alunos que estão fora da escola e sem frequência e notas,  ou
notas muito baixas, além de alunos que se transferem de escolas particulares
devido ao baixo desempenho acadêmico, na tentativa de aprovação na rede
estadual. A equipe pedagógica está realizando pré-conselho com professores
alunos,  conselho bimestral  com professores e pós-conselho com alunos e
professores. Com tais ações pretendemos melhorar o índice de reprovação e
aproveitamento escolar, bem como, a evasão.
No período noturno há uma evasão maior, aumentando o índice da escola
como um todo, pois os alunos trabalhadores apresentam mais dificuldades
em persistir estudando durante o ano devido ao cansaço da dupla jornada.
No primeiro ano do Ensino Médio, muitas matrículas são realizadas, porém,
depois  de  alguns  dias,  os  alunos  solicitam  declaração  de  matrícula,
provavelmente para um possível trabalho e, após, desistem dos estudos.

 1.4 Comissão de Verificação (fl. 100)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº
289/15,  de 20/07/15,  do NRE de Curitiba,  integrada pelos técnicos pedagógicos:
Andrea Cristina Rissatto, licenciada em Letras; Josiane Cava Guimarães, licenciada 
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em Ciências e Eliane Kosminski da Costa, licenciada em Pedagogia, após análise
documental e verificação, in loco, informa em seu relatório circunstanciado:

(…)   A instituição  de  ensino  apresenta  infraestrutura  adequada  para  o
funcionamento  das  atividades escolares,  com acessibilidade  para  alunos
com deficiências.
(…) Apresentou protocolo nº 01-091682/2014, da Vigilância Sanitária com
solicitações de adequações, as quais já estão sendo providenciadas. Aderiu
ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola.
(…)  O  corpo  docente  possui  habilitação  específica  de  acordo  com  as
disciplinas indicadas, à exceção dos docentes que ministram as disciplinas
de Física, com formação em Matemática e de Química, com formação em
Ciências Biológicas.
(…)  Dispõe  de  laboratórios  de  Informática,  devidamente  equipados.  O
laboratório de Química, Física e Biologia é móvel, sendo que o local em que
deveria  estar  instalado,  funciona  a  biblioteca  que  conta  com  acervo
bibliográfico de 2610 volumes de Literatura e 1150 didáticos. Informa que já
foi solicitada, sob o nº 1021, de 14/07/15, a construção de um local próprio
para biblioteca.
(…)  Manifestamos parecer  favorável  à  renovação do  reconhecimento  do
Ensino  Médio,  com  ressalvas  de  que  a  mantenedora  providencie  a
construção  da  biblioteca  para  liberar  o  espaço  que  é  destinado  ao
laboratório de Química, Física e Biologia.

 O Termo de Responsabilidade, fl. 120, emitido pela Chefia do
NRE  de  Curitiba,  em  07/08/15,  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento das disposições da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

1.5 Parecer Técnico  CEF/SEED 

A Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico  nº  1366/15-CEF/SEED,  manifesta-se  favorável  à  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio.

 2.   Mérito

Trata-se do pedido de renovação do reconhecimento do Ensino
Médio  do  Colégio  Estadual  Alfredo  Parodi  –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  do
município de Curitiba.

 De  acordo  com  o  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de
Verificação, a instituição de ensino apresenta condições básicas de infraestrutura.

Em virtude da ausência da Licença Sanitária e de espaço físico
específico  para  o  laboratório  de  Química,  Física  e  Biologia,  a  renovação  do
reconhecimento do Ensino Médio será concedida por prazo inferior a cinco anos.
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 II -   VOTO  DA  RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Alfredo  Parodi  –  Ensino
Fundamental e Médio, do município de Curitiba, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir de 11/01/15 até 11/01/18, de acordo
com a Deliberação nº 03/13 – CEE/PR.

A mantenedora  deverá  garantir  as  condições  sanitárias  e  de
segurança para o funcionamento da instituição de ensino e o desenvolvimento das
atividades escolares, com especial atenção à Licença Sanitária e a construção para
os espaços da biblioteca e laboratório de Química, Física e Biologia.

                                                               
 A instituição de ensino deverá:

 a) adequar o Projeto Político-Pedagógico à Resolução CNE/CEB
nº 02/12, de 30/01/12, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio;

 b)  atender  ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,  com
especial  atenção aos prazos estabelecidos,  quando  da solicitação do  pedido  de
renovação do reconhecimento do curso.

c) indicar docentes para as disciplinas de Química e Física, com
habilitação específica.

Encaminhamos:

a)   cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a expedição do ato de renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)   o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

 Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad
Relatora
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DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

              Curitiba, 19 de novembro  de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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