
PROCESSO Nº 670/16                        PROTOCOLO Nº 14.006.887-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 654/16  APROVADO EM 17/10/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA RENEÉ CARVALHO DE
AMORIM – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: PONTAL DO PARANÁ

ASSUNTO: Pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de convalidação dos
atos escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a
partir  do início do ano de 2013 até  23/05/13, para regularização da
vida escolar dos alunos.

 
RELATORA: MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 895/16 –
Sued/Seed, de  07/06/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE  de  Paranaguá,  em  21/03/16,  do  Colégio  Estadual  Professora  Reneé
Carvalho de  Amorim –  Ensino Fundamental  e  Médio,  município  de  Pontal  do
Paraná, que solicita o reconhecimento do Ensino Médio e a convalidação dos atos
escolares praticados antes da publicação do ato autorizatório a partir do início do
ano  de  2013 até  23/05/13,  para  regularização  da  vida  escolar  dos  alunos,
apresentando a seguinte justificativa:

(…)

Vimos através deste, solicitar a Vossa Senhoria a convalidação dos atos
escolares praticados antes do ato de autorização para funcionamento do
Ensino Médio. Sendo que as aulas iniciaram na data de 14 de fevereiro
de  2013.  Justificamos  que  como  havia  demanda  para  a  1ª  série  do
Ensino Médio, foi autorizado dar início às aulas antes da publicação do
Diário Oficial  para  que  se  cumprisse  os  dias  letivos  conforme  o
Calendário Escolar do ano de 2013 (fl. 142).

1.1 Da Instituição de Ensino

O Colégio Estadual Professora Reneé Carvalho de Amorim  –
Ensino  Fundamental  e  Médio,  localizado  na  Avenida  Javari,  s/nº, Balneário
Ipanema, do município de Pontal do Paraná, é mantido pelo Governo do Estado
do Paraná.  Foi credenciado para  a  oferta da Educação Básica pela Resolução
Secretarial  nº  1445/12, de  05/03/12, pelo prazo  de  05 (cinco) anos, a partir da
data da sua publicação em DOE, de 23/03/12 até 23/03/17 (fls. 132 e 133).
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O Ensino Médio  foi  autorizado  a  funcionar  pela  Resolução
Secretarial  nº  2094/13,  de  30/04/13,  pelo  prazo  de  02 (dois)  anos,  com
implantação gradativa, a partir da data da sua publicação em DOE, de 23/05/13
até 23/05/15 (fl. 134).

Quanto  ao  não  atendimento  do  prazo  para  solicitar  o
reconhecimento  do  curso  180  (cento  e  oitenta  dias)  antes  do  término  da
autorização, a direção justifica, à fl. 140:

(…)

Vimos por meio deste justificar que o atraso na entrega do Processo de
Reconhecimento do Ensino Médio foi devido a demora da emissão do
Laudo da Vigilância Sanitária e Laudo do Corpo de Bombeiros.

1.2 Organização Curricular

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

Matriz Curricular (fl. 137)
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1.3 Avaliação Interna (fl. 151)

1.4 Comissão de Verificação (fls. 120 e 129)

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo
nº  30/16,  de  28/03/16,  do  NRE  de  Paranaguá,  integrada pelos  técnicos
pedagógicos: Nelci da Silva Nery, licenciada nas Disciplinas Profissionalizantes do
Ensino de 2º Grau, Eloina Oliveira do Carmo, licenciada em Matemática e Myrian
Cecília  G.  Pereira  Costa,  licenciada  em  Pedagogia, 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. 121 a 128 e 150):

(…)

As salas de aula são amplas e equipadas. (…) Dispõe de 01 banheiro
adaptado para pessoas com deficiência. (…) A biblioteca e o laboratório
de  Informática  compartilham  o  mesmo  espaço  físico;  este  ambiente
conta  com  acervo  bibliográfico  e  12  (doze)  computadores.  (…)  O
laboratório de Biologia, Química, Física e Ciências possui quadro branco,
mesas  coletivas  com  pia,  banquetas,  microscópios,  armários  com
materiais de pesquisa e vidrarias, agitador magnético, manta aquecedora
e ventilador. (…) Aderiu ao Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil
na Escola; cumpriu todas as etapas do Programa, a equipe é composta
por seis brigadistas; a instituição já solicitou junto ao NRE o Certificado
de Conformidade. (…) A Licença Sanitária foi emitida em 01/12/15, válida
por doze meses. (…) O corpo docente possui habilitação de acordo com
as disciplinas indicadas,  com exceção dos docentes de Matemática e
Sociologia: o de Matemática é bacharel em Ciências Econômicas e o de
Sociologia é bacharel em Serviço Social.
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Em  relação  ao  espaço  físico  para  as  aulas  práticas  de
Educação Física, bem como as condições de uso deste espaço, a Comissão de
Verificação informa em relatório circunstanciado complementar:

(…)

Atualmente as atividades físicas são desenvolvidas no pátio interno da
escola,  esse  local  é  adaptado  para esta  prática,  o  pátio  é  coberto  e
revestido com pedra brita, em dias de bom tempo o professor também
realiza aulas práticas na praia e em dias chuvosos o professor ministra
aulas teóricas em sala de aula.  A instituição utiliza  recursos didáticos
como:  bolas  das  diferentes  modalidades,  arcos,  cordas,  projetores,
computadores,  giz,  quadro,  tabuleiros  de  xadrez,  damas,  raquetes,
bolinhas,  mesa  de  tênis,  apitos.  Utilizando  estas  práticas  citadas  os
alunos têm conseguido bons resultados nas aulas práticas e teóricas (fl.
150).

Quanto aos docentes não habilitados a direção justifica:

(…)

Declaro para os devidos fins legais e de direito, que não existe professor
habilitado em número suficiente para suprir as aulas das disciplinas de
Sociologia e Matemática, no CE Reneé Carvalho de Amorim – EFM, do
município de Pontal do Paraná (fl. 139).

O Termo de Responsabilidade emitido pela Chefia do NRE de
Paranaguá,  em  14/04/16,  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 (fl. 130).

Os Relatórios Finais estão anexados às fls. 158 a 175. 

A Coordenação de Documentação Escolar – CDE/Seed,  se
manifestou:

(…)

Em atendimento à solicitação presente à fl. 156, foram anexados neste
protocolado os Relatórios Finais do Curso de Ensino Médio, do Colégio
Estadual Professora Reneé Carvalho de Amorim, do município de Pontal
do Paraná,  arquivados no Sistema Estadual  de Registro Escolar,  que
aguardam  o  reconhecimento  de  Curso  para  posteriormente  serem
validados:

1 – ano letivo de 2013 → 1ª série, intermediário tarde, às fls. 157 a 160;

2 – ano letivo de 2014 → 1ª e 2ª séries, intermediário tarde, às fls. 161 a
166;

3 – ano letivo de 2015 → 1ª, 2ª e 3ª séries, turno noite, às fls. 167 a 175
(fl. 175).
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1.5 Parecer Técnico CEF/Seed (fls. 146 e 147)

A Coordenação de Estrutura e Funcionamento, pelo Parecer
Técnico nº  1140/16-CEF/Seed,  de  01/06/16, é favorável  ao reconhecimento do
Ensino Médio.

2. Mérito

Trata-se do pedido de reconhecimento do Ensino Médio e de
convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da  publicação  do  ato
autorizatório, a partir do início do ano de 2013 até 23/05/13, para a regularização
da vida escolar dos alunos do  Colégio  Estadual  Professora Reneé Carvalho de
Amorim – Ensino Fundamental e Médio, do município de Pontal do Paraná.

A  instituição  de  ensino  teve  suas  atividades  escolares
iniciadas sem o ato  autorizatório, descumprindo o estabelecido no artigo 32, da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR. No entanto, justificou tal fato à demanda de alunos
à época, para a 1ª série do Ensino Médio,  bem como ao cumprimento dos dias
letivos do Calendário Escolar do ano de 2013.

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  materiais,  pedagógicos  e tecnológicos
condizentes com a proposta pedagógica. 

Quanto  à  infraestrutura,  não  possui  quadra  poliesportiva,
contudo,  as  atividades  práticas  acontecem no  pátio  coberto  ou  na  praia  e  a
biblioteca e o laboratório de Informática compartilham o mesmo espaço físico. 

Com  relação  aos  recursos  humanos,  os  professores
comprovaram habilitação específica para as disciplinas indicadas, com exceção
dos  docentes  que  atuam  nas  disciplinas  de  Matemática  e  Sociologia,  o  de
Matemática é bacharel em Ciências Econômicas e o de Sociologia é bacharel em
Serviço  Social,  contrariando  o  estabelecido  no  inciso  IV,  do  artigo  45 da
Deliberação nº 03/13-CEE/PR.

Cabe  observar  que  a  instituição  de  ensino  aderiu  ao
Programa Brigadas Escolares –  Defesa  Civil  na Escola, no entanto,  aguarda a
obtenção  do  Certificado  de  Conformidade.  A  Licença  Sanitária  encontra-se
atualizada, vigente até 01/12/16.

Ressalta-se que o credenciamento da instituição de ensino
para oferta da Educação Básica esgotar-se-á em 23/03/17. Portanto, a renovação
deverá ser solicitada com base no §  3º,  do art.  25, da Deliberação nº 03/13–
CEE/PR.
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Ao  processo  foram apensados o  relatório  circunstanciado
complementar  com informações referentes ao Certificado de Conformidade do
Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, período de vigência da
Licença Sanitária, espaço específico para as aulas práticas de Educação Física,
quadro de alunos da Avaliação Interna e  a Vida Legal  do Estabelecimento de
Ensino – VLE (fls. 150 a 153).

O  processo  foi  convertido  em  diligência  em  18/07/16,  à
Coordenação de Documentação Escolar – CDE/Seed, para anexar os Relatórios
Finais. O protocolado retornou a este Conselho em 29/09/16, com o atendimento
ao solicitado.

  Verifica-se que  há erro na paginação  contendo duas folhas
com a mesma numeração  (nº 175),  porém,  sem  causar prejuízo na  análise da
matéria.

II – VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis:

a) ao reconhecimento do Ensino Médio desde 23/05/13 e por
mais  05 (cinco)  anos contados  a  partir  de  23/05/15 até 23/05/20, do  Colégio
Estadual Professora Reneé Carvalho de Amorim – Ensino Fundamental e Médio,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná, município de Pontal do Paraná, de
acordo com a Deliberação nº 03/13-CEE/PR;

b)  a  convalidação  dos  atos  escolares  praticados  antes  da
publicação do ato autorizatório, a partir  do início do ano de 2013 até  23/05/13,
para regularização da vida escolar dos alunos listados nos  Relatórios  Finais às
folhas 157 a 175.

Adverte-se  a mantenedora e  o  Colégio  Estadual  Professora
Reneé Carvalho de Amorim – Ensino Fundamental e Médio, de Pontal do Paraná,
que  devem observar  o  cumprimento  das  Deliberações  do  CEE/PR,  que
normatizam o Sistema de Ensino do Paraná.

A mantenedora deverá:

a) garantir as condições 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;

b) sanar as necessidades da instituição de ensino garantindo
a infraestrutura adequada para o pleno funcionamento  da biblioteca,  laboratório
de Informática, bem como da quadra poliesportiva.
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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 da renovação do reconhecimento do Ensino Médio;

b) providenciar a renovação do credenciamento da instituição
de ensino para a oferta da Educação Básica, que expirará em 23/03/17;

c)  assegurar  docentes  com  habilitação  específica  para  as
disciplinas de Matemática e Sociologia;

d) executar as providências cabíveis quanto à renovação da
Licença Sanitária.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para a  expedição do ato  de reconhecimento  do  Ensino Médio,  o  qual  deverá
também convalidar os atos escolares praticados desde  o início do ano de 2013
até 23/05/13, para regularização da vida escolar dos alunos;

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

É o Parecer.

Maria Luiza Xavier Cordeiro
 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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