
PROCESSO N° 244/16                                                PROTOCOLO N° 13.715.767-5

PARECER CEE/CEMEP Nº 652/16                              APROVADO EM 17/10/16

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  ESTADUAL  LAMENHA  PEQUENA  –  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de  Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  232/16 –
Sued/Seed,  de  24/02/16,  encaminha a  este  Conselho expediente  protocolado no
NRE  da Área Metropolitana  Norte, em  04/08/15, de interesse  do Colégio  Estadual
Lamenha  Pequena –  Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Almirante
Tamandaré, que solicita o reconhecimento do Ensino Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Lamenha Pequena – Ensino Fundamental e
Médio, localizado  na Rua  Justo Manfron,  nº  2000,  Bairro  Lamenha Pequena, do
município de  Almirante Tamandaré, é  mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
Foi credenciado para a oferta da Educação Básica  pela Resolução Secretarial nº
3021/12, de 21/05/12, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da publicação
em DOE, de 05/06/12 até 05/06/17 (fls. 51 e 52).

O  Ensino  Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial nº  150/12, de  12/01/12,  pelo prazo de 02 (dois) anos com implantação
gradativa, a partir de 09/02/12 até 09/02/14 (fl. 53).

Com relação ao atraso no pedido de reconhecimento do curso,
conforme estabelece o artigo 43, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR, respeitando os
180 (cento e oitenta) dias antes de esgotado o prazo da autorização, a direção da
instituição de ensino apresenta justificativa nos seguintes termos:

(…) 

A  presente  tem  a  finalidade  de  justificar  o  atraso  no  pedido  de
Reconhecimento do Curso de Ensino Médio. Infelizmente não conseguimos
entregar a documentação dentro do prazo, levando em consideração que
fizemos o pedido da Vistoria da Vigilância Sanitária, através de ofício (em
anexo) e não houve ainda o retorno para a escola (fl. 58).
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1.2 Organização Curricular

O Ensino Médio está estruturado em 03 (três) séries.

Matriz Curricular (fl. 56)
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1.3 Avaliação Interna (fls. 94 e 95)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 62 e 71)

A Comissão de Verificação designada pelo Ato Administrativo nº
266/15, de 10/08/15, do NRE da Área Metropolitana Norte, composta pelos técnicos
pedagógicos:  José  Carlos  da  Costa  e Sueli  Tanhole  de  Lima, licenciados em
Matemática; Alessandro da Silva Leite e Maria da Luz Macedo Vitorino,  licenciados
em  Letras,  após  verificação  in  loco,  emitiu  laudo  técnico  ao  pedido  de
reconhecimento do Ensino Médio.

Do  relatório  circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação  é
importante evidenciar (fls. 63 a 70, 77 e 78):

(…)  O  prédio  apresenta  bom  estado  de  conservação,  tanto  na  parte
estrutural como na pintura; dispõe de 14 extintores, luzes de emergência,
placas de sinalização; está localizado no perímetro urbano, região de fácil
acesso.
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(…) Funciona em regime de dualidade administrativa e compartilha espaço
físico com a Escola Municipal Helena Witoslawski.

(…) Dentre as melhorias efetuadas durante o período de vigência do ato de
autorização do curso, está a aquisição de livros, projetores multimídia, tela
para projeções, materiais e equipamentos para as atividades do laboratório
de Química/Física e Biologia que, mesmo sem espaço próprio, as atividades
são realizadas em sala de aula.

(…) A biblioteca compartilhada com o laboratório de Informática, conta com
acervo de 3.210 livros.

(…) O laboratório de Informática possui uma área de 37 m², sendo que uma
parte desse espaço é utilizada como sala de professores e biblioteca.  O
referido laboratório dispõe de 14 terminais de computador com o respectivo
mobiliário.

(…)  Não  possui  espaço  próprio  para  as  atividades  do  laboratório  de
Ciências/Química/Física/Biologia;  utiliza  um  laboratório  móvel  com  os
materiais necessários e as atividades são desenvolvidas em sala de aula.

(…) Dispõe de quadra esportiva sem cobertura.

(…) Não dispõe de acessibilidade.

(…)  A Brigada  Escolar  está  constituída;  já  participaram  da  capacitação
presencial e a distância; não possui o Certificado de Conformidade.

(…) Não apresentou a Licença Sanitária, apenas um ofício de solicitação de
uma vistoria encaminhado para a Vigilância Sanitária.

(…) O quadro, à fl. 68, demonstra que o corpo docente possui habilitação de
acordo com as disciplinas indicadas.

No que  diz  respeito  à  falta  de  espaço  para  o  laboratório  de
Ciências, Química, Física, Biologia e também à falta de acessibilidade, a direção da
instituição de ensino apresenta justificativas:

(…)

A história do Colégio Estadual Lamenha Pequena se estabeleceu no Bairro
de Lamenha Pequena, pertencente ao município de Almirante Tamandaré
limítrofe com Campo Magro e com a Capital Curitiba. No ano de 1994, após
inúmeras  reivindicações  da  comunidade  implantava-se  gradativamente  o
Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, compartilhando o prédio e os alunos
do turno da manhã das séries iniciais passam a ser atendidos pela escola
Lamenha, sempre atuando com grande harmonia, primando por um ensino
de qualidade.  Diante da dificuldade de espaço físico, do prédio ser antigo,
sem  espaço  ocioso  para  construção  ou  uso  de  salas,  o  laboratório  de
Ciências  é  móvel,  não  deixando  de  atender  o  professor  e  o  aluno  nas
atividades  práticas  das  diversas  disciplinas,  pois  todos  os  profissionais
acreditam na relevância do uso do laboratório e também acreditam que a
utilização de atividades experimentais torna o aprendizado mais consistente
e  os  alunos  o  aceitam  melhor.  O  Colégio  Estadual  Lamenha  Pequena
atende uma comunidade predominantemente rural, com famílias tradicionais
oriundas das comunidades Juruqui, São Miguel, Marmeleiro, Marmeleirinho,
Ressaca, Pacotuba, Botiatuba e Lamenha Grande. 
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O crescimento populacional, a necessidade de continuidade dos estudos (no
Ensino  Médio)  e  a  urgência  na preparação  para  o  mercado de  trabalho
tornam-se fatores relevantes que exigiram a abertura do Ensino Médio neste
estabelecimento de ensino. Ressaltamos que hoje para a continuidade dos
estudos,  nossos  alunos  se  não  estivessem  matriculados  no  Colégio
Lamenha Pequena, teriam que se deslocar mais de dois quilômetros, ruas e
acessos  sem iluminação pública,  calçadas;  fatores  que  podem contribuir
para  a  evasão  e  abandono  antes  da  conclusão  do  Ensino  Médio.  Após
reunião com pais, funcionários e professores, manifestamos a necessidade
da  comunidade  a  fim  de  garantir  os  direitos  constitucionais  de  nossos
educandos, à continuidade de estudos (fl. 75).

(…)

Diante da dificuldade de espaço físico, do prédio ser antigo, sem espaço
ocioso,  não conseguimos fazer  todas as adequações exigidas por  Lei,  a
adequação  é  de  forma  mais  simples,  com  colocação  de  placas  de
sinalização, alguns corrimões, um sanitário com barras. Temos ainda alguns
materiais para a sala de recursos. Chamamos os engenheiros do Núcleo
Regional da Área Metropolitana Norte e da Prefeitura Municipal de Almirante
Tamandaré, onde ambos dizem que não tem como fazer as rampas, abrir
portas das salas de aula devido ao espaço físico restrito do prédio (fl. 76).

Em referência à ausência da Licença Sanitária constam às fls. 90
a 92, o Relatório de Inspeção emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária, em
12/07/16, o qual conclui:

(…)

A equipe técnica,  após avaliar as condições de instalação, infraestrutura,
procedimentos,  documentação  e  demais  requerimentos  aplicáveis  a  este
gênero de estabelecimento, assim como, analisando o histórico de inspeção
anteriormente  realizada  pela  Vigilância  Sanitária  local,  concluiu  que  a
instituição escolar  EE LAMENHA PEQUENA – EF, apesar de ter realizado
melhorias na cozinha e substituído os móveis da área de alimentação, ainda
necessita  de  manutenção  e  adaptações  para  adequação  à  legislação
vigente (fl. 92).
(com grifos no original)

Ainda, sobre o laudo da Vigilância Sanitária, a direção justifica a
ausência deste documento, às fls. 108 e 109:

(…)

Vimos por meio deste justificar a ausência do laudo da Vigilância Sanitária
nesse  processo  de  Reconhecimento  do  Ensino  Médio.  Conforme  visita
realizada em 12/07/2016, foram feitas diversas exigências, porém algumas a
escola não tem condições financeiras e principalmente estruturais de realizá-
las, pois, tendo em vista que a nossa escola é compartilhada com a Escola
Municipal Helena Witoslawski, sendo o Município de Almirante Tamandaré o
responsável  pelo  imóvel  e  o  mesmo  é  utilizado  pelo  Colégio  Estadual
através  do  termo  de  Cessão  de  Uso.  As  exigências  solicitadas  são  as
seguintes: a) Banheiros dos funcionários, os quais estão sendo usados para
depósito.  Justificamos que não temos espaço disponível  para guardar os
livros  didáticos  que  precisamos  ter  de  reserva  e  também  usamos  para
guardar alguns materiais pedagógicos usados pelos professores; 
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b) Banheiro dos alunos masculino e feminino insuficientes para o número de
alunos  matriculados.  Não  temos  espaço  físico  para  a  ampliação  dos
banheiros,  mas  instalaremos  grelhas  nas  portas,  conforme  solicitado;  c)
Informamos que a dedetização, a limpeza da caixa d'água e a limpeza da
fossa séptica é feita periodicamente pela Prefeitura de Almirante Tamandaré.
Reconhecemos que todos os problemas acima citados são importantes para
o bom funcionamento da instituição, porém apesar de todas as dificuldades
que encontramos diariamente, tanto o corpo docente como os funcionários,
estão comprometidos sempre em oferecer o melhor para os nossos alunos,
procurando desenvolver atividades diversificadas, suprindo a falta de espaço
físico  e  se  adequando  aos  espaços  disponíveis.  Diante  dos  problemas
encontrados e que fazem parte da nossa comunidade escolar, solicitaremos
aos engenheiros do Núcleo Regional da Educação e Prefeitura Municipal de
Almirante Tamandaré, uma visita técnica para que seja elaborado um projeto
para a ampliação dos banheiros, desativando uma sala emergencial onde
atendemos uma turma. Para suprir esta sala seria necessário o desmanche
de uma sala de madeira, a qual foi construída para ser provisória e atender a
demanda no ano de 2008 e encontra-se ativa até hoje, já com as marcas do
tempo e necessitando de reparos, porém a intenção já seria construir uma
nova  sala  de  alvenaria  para  termos  uma  estrutura  maior  para  atender
nossos alunos. Sendo assim solicitamos vossa compreensão e pedimos que
seja  realizado  tais  situações para  que  esse  processo  possa  seguir  seus
trâmites legais (fls. 108 e 109).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE  da
Área Metropolitana Norte, em 12/08/15, ratifica as informações contidas no relatório
circunstanciado e compromete-se a zelar pelo cumprimento da Lei  de Diretrizes e
Bases  da  Educação  Nacional  e  demais  atos  normativos  vigentes  no  Sistema
Estadual de Ensino do Paraná (fl. 72).

1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 80 e 81)

A  Coordenação  de  Estrutura  e  Funcionamento,  pelo  Parecer
Técnico nº 200/16-CEF/Seed, de 12/02/16, é favorável ao reconhecimento do Ensino
Médio.

2. Mérito

Trata-se  do  pedido  de  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  do
Colégio  Estadual  Lamenha Pequena – Ensino Fundamental e Médio, município de
Almirante Tamandaré.

Da análise do processo e com base nas informações do relatório
circunstanciado da Comissão de Verificação, constata-se que a instituição de ensino
apresenta  recursos  humanos  habilitados,  recursos materiais,  pedagógicos  e
tecnológicos condizentes com a proposta pedagógica. 

Quanto à infraestrutura,  não apresenta espaço físico específico
para o  funcionamento do laboratório de Biologia, Física, Química  e não dispõe de
ambientes com acessibilidade.  Ressalta-se que o prédio da instituição de ensino é
antigo  e  com  espaço  físico  limitado.  Constata-se  ainda  que o  laboratório  de
Informática, a biblioteca e o ambiente destinado para os professores compartilham o
mesmo espaço físico.
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Cabe observar que  a instituição  de ensino  aderiu ao Programa
Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, no entanto, não possui o Certificado de
Conformidade.  Não  possui  a  Licença Sanitária,  contudo a direção justifica que o
Colégio não tem condições financeiras  e principalmente condições estruturais para
realizar algumas das adequações solicitadas pelo órgão competente.

Quanto  ao  atraso  no  pedido  de  reconhecimento  do  curso,  a
direção justifica que não conseguiu entregar a documentação dentro do prazo em
virtude da demora da vistoria da Vigilância Sanitária.

O credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  da
Educação Básica expirará em 05/06/17. Portanto, a renovação deverá ser solicitada
180 (cento e oitenta) dias antes de expirar o prazo nos termos do § 3º, do artigo 25,
da Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

O  processo  foi  convertido  em  diligência  em  12/04/16,  à
instituição  de  ensino para  manifestação  sobre  o  laudo  da  Vigilância  Sanitária,
Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros e atualização do quadro de
alunos da Avaliação Interna. O protocolado retornou a este Conselho em 06/09/16,
com o atendimento ao solicitado.

Ao processo foi apensado a Vida Legal do Estabelecimento de
Ensino (fls. 113 e 114).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  ao reconhecimento  do
Ensino  Médio,  do  Colégio  Estadual  Lamenha  Pequena –  Ensino  Fundamental  e
Médio,  município  de  Almirante  Tamandaré,  mantido  pelo  Governo  do  Estado  do
Paraná,  desde  09/02/12,  excepcionalmente até  o final do ano de 2017, de acordo
com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

A mantenedora deverá:

a)  garantir  as  condições  sanitárias  e de  segurança  para  o
funcionamento  da  instituição  de  ensino  e  o  desenvolvimento  das  atividades
escolares,  com especial  atenção  ao  Certificado  de  Conformidade,  atendendo  às
exigências de prevenção de incêndio e emergências e à Licença Sanitária;

b) sanar as necessidades da instituição de ensino garantindo a
infraestrutura adequada para o funcionamento dos laboratórios de Biologia, Física,
Química e Informática, assim como, a acessibilidade para pessoas com deficiência.
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A instituição de ensino deverá:

a)  atender ao  contido  na  Deliberação  nº  03/13-CEE/PR,
principalmente  em relação  aos prazos estabelecidos,  quando  solicitar  a  renovação
do  credenciamento da instituição de ensino para a oferta da Educação Básica e a
renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b)  solicitar  a  renovação  do  credenciamento  da  instituição  de
ensino  para  a  oferta  da  Educação  Básica,  uma  vez  que  o  prazo  expirará  em
05/06/17,  apresentando  condições  físicas  e  sanitárias  para  o  seu  pleno
funcionamento;

c)  executar  as  providências  cabíveis  à  obtenção  da  Licença
Sanitária  e  à  garantia  do  espaço  físico  para  o laboratório  de  Biologia,  Física  e
Química,  a  fim de atender os  requisitos  legais  previstos  nas Deliberações deste
Conselho.

Encaminhamos: 

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para
a expedição do ato de 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

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

                           Curitiba, 17 de outubro de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep 

Oscar Alves
Presidente do CEE
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