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PROCESSO Nº 2020.07.043/SEMEC/DLPE/CMEG 

PARECER Nº   06/2020 – CMEG 

INTERESSADO: Escola Municipal Professora Carmen Teixeira Cordeiro – E.I.E.F. 

ASSUNTO:  Atividades não presenciais – Educação de Jovens e Adultos 

 

RELATOR:  Carlos Marcelo Kaliberda (ad hoc) 

 

EMENTA:   

Análise de documentação referente ao Processo de validação de atividades não presenciais 

desenvolvidas com alunos das turmas de Educação de Jovens e Adultos, para cumprimento de 

carga horária letiva. 

 

I – MÉRITO:  

Trata-se de pedido de validação da carga horária pedagógica desenvolvida em formato não 

presencial com alunos regularmente matriculados na 1ª Etapa 2020 das turmas de Educação 

de Jovens e Adultos – Fase 1, junto à Escola Municipal Professora Carmen Teixeira Cordeiro, 

relativas ao interstício compreendido entre os dias 20 de março p.p. e 29 de julho p.p., 

conforme instruídos pela Deliberação nº02/2020-CP-CMEG, modificada pela Deliberação  

nº06/2020-CP-CMEG. 

 

II - RELATÓRIO:  

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava, através do Departamento de 

Legislação e Processos Educacionais encaminham a este Conselho Municipal de Educação de 

Guarapuava, o Processo nº2020.07,043, que trata do pedido de validação de horas de trabalho 

pedagógico desenvolvidas em formato não presencial com turmas de Educação de Jovens e 

Adultos da Escola Municipal Professora Carmen Teixeira Cordeiro – E.I.E.F. 

A Unidade Escolar acima citada teve autorização de funcionamento expedida pela Resolução 

SEED nº511/1995, publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de março de 1995. E, 

autorização para funcionamento de turmas de Educação de Jovens e Adultos concedida através 
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da Resolução SEED nº3938/2006, publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de setembro de 

2006, sendo renovada pela Resolução SEED nº 5373/2011, publicada no DOE em 12 de janeiro 

de 2012, Resolução SEED nº2118/2014, publicada no DOE em 17 de junho de 2014 e, pela 

Resolução SEED nº2292/2019, publicada no DOE em 11 de julho de 2019, ainda em vigência.  

Em 20 de março de 2020, as atividades pedagógicas regulares foram suspensas conforme 

determinações do Governo do Estado do Paraná, manifestada por meio do Decreto 

nº4230/2020, corroborado pelo Decreto Municipal nº7815/2020, ambos destacando a 

inexistência de previsão para retomada das atividades presenciais nas Unidades de Ensino em 

vista da emergência em saúde de importância internacional causada pelo surto de contágio 

pelo novo coronavírus COVID-19. Nessa verve, em 30 de abril o Conselho Municipal de 

Educação de Guarapuava aprovou a Deliberação nº02/2020-CP-CMEG, que instituiu em regime 

excepcional o desenvolvimento de atividades escolares em formato não presencial, realizadas 

por meio de estratégias virtuais e/ou documentos físicos elaborados para os alunos com base 

em Plano de Estudos Dirigidos constituído pelo Departamento de Educação Básica da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava, afim de regulamentar a abordagem de 

conteúdos escolares do Planejamento Pedagógico das turmas regularmente matriculadas em 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, assegurando sua validação como etapa do 

processo avaliativo qualitativo e quantitativo dos alunos e, abrangendo parte da jornada letiva 

constituída no Calendário Escolar, dispensado o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos  

constituídos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96, desde que 

observada carga horária total de 800 (oitocentas) horas, conforme disposições da, então,  

Medida Provisória nº934/2020, ora Projeto de Lei de Conversão (PLV) 22/2020 que aguarda 

sancionamento pela Presidência da República. 

Nessa seara, a Escola Municipal Professora Carmen Teixeira Cordeiro produziu e desenvolveu 

junto aos alunos das turmas de Educação de Jovens e Adultos – Fase 1, atividades pedagógicas 

que deram continuidade ao conteúdo programático constituído no Planejamento Curricular, 

elaborando planos de aulas para desenvolvimento em intervalos compreendidos entre 10 (dez) 

e 15 (quinze) dias, conforme demonstrado no Processo nº2020.07.043, das folhas 07 (sete) à 

22 (vinte e dois), derivando desses planos, conjuntos de atividades realizados pelos alunos em 
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formato não presencial e devolvidos à Unidade de Ensino com vistas à avaliação da 

aprendizagem e validação de carga horária, sendo que ao final da etapa ainda decorreu 

desenvolvimento de procedimento avaliativo, ainda que realizado de forma não presencial, 

para suporte à análise do desempenho acadêmico dos alunos.  

Em reunião do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava ocorrida em 07 (sete) de 

agosto p.p., o Pleno do Conselho entendeu necessária a alteração do percentual da jornada 

escolar consignada para validação em formato não presencial destacada na Deliberação 

nª02/2020-CP-CMEG e alterada pela Deliberação nº03/2020-CP-CMEG, vista o delongamento 

do período de distanciamento físico decorrente do risco epidemiológico causado pelo novo 

coronavirus COVID-19. Dessa forma, o calendário escolar homologado para a Educação de 

Jovens e Adultos conforme disposições da Deliberação nº05/2010/CEE/PR, contemplando 325 

(trezentas e vinte e cinco) horas/aula distribuídas em jornada de 100 (cem) dias letivos  em 

cada uma das etapas e, cujas atividades foram suspensas pelos Decretos Estadual e Municipal, 

foi cumprido parcialmente nos primeiros trinta dias letivos do ano de 2020 e demanda de 

validação de horas desenvolvidas em formato não presencial, afim de garantir aos alunos o 

aproveitamento do período escolar. 

  

III – CONCLUSÃO:   

À vista do exposto, através da análise de todas as evidências documentais comprovadas pela 

Unidade Escolar, esta Comissão posiciona-se favoravelmente ao pedido de validação de 

atividades escolares desenvolvidas em formato não presencial, observadas as recomendações 

que seguem: 

a) Que seja estabelecido o limite de 70% (setenta por cento) do total de horas aula 

constituídas no calendário escolar da modalidade para validação de atividades 

realizadas em formato não presencial, perfazendo 227 (duzentas e vinte e sete) horas 

e 30 (trinta) minutos, organizadas e distribuídas conforme conjuntos de atividades 

realizadas pelos alunos e devolvidas à Unidade de Ensino; 

b) Que a soma das horas aula presenciais desenvolvidas entre os dias 04 de fevereiro e 19 

de março p.p., quando somadas ao quantitativo de horas aula validadas em formato 
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não presencial, resguardem a frequência mínima estabelecida na Síntese de Avaliação 

da Modalidade, constituída em 75% (setenta e cinco por cento) do total de dias letivos 

constituídos no Calendário Escolar homologado, perfazendo 243 (duzentas e quarenta 

e três) horas e 30 (trinta) minutos; 

c) Que os dias referentes ao Recesso Escolar, cuja execução foi antecipada pela Portaria 

nº03/2020-SEMEC, em conformidade com o Decreto nº7815/2020 do Poder Executivo 

Municipal, sejam descontados do cômputo do período de desenvolvimento de 

atividades escolares não presenciais; 

d) Que o registro de dias letivos compensados, conteúdos programáticos desenvolvidos, 

avaliações referentes ao período e demais observações elucidativas, observem as 

determinações contidas na Deliberação nº06/2020-CP-CMEG; 

e) Que a Escola Municipal Professora Carmen Teixeira Cordeiro elabore novo calendário 

escolar para a Educação de Jovens e Adultos no ano de 2020, observadas as adequações 

efetivadas para o primeiro semestre letivo e, considerando a necessidade de adequação 

de dias letivos e validação de horas de trabalho pedagógico não presencial a ser 

desenvolvido no segundo semestre do ano letivo, apresentando-o devidamente 

aprovado pelo Conselho Escolar, para que seja homologado por este Conselho. 

 

                                                              É O PARECER. 

 

Parecer emitido em: 

Guarapuava, 14 de agosto de 2020. 

 

Assinaturas:  

Carlos Marcelo Kaliberda ____________________________________________________ 

Annelise Aparecida Chimanske Oliveira _________________________________________ 

Elaine Cristina França Oliveira ________________________________________________ 

Dóris de Fátima Iastrenski ___________________________________________________ 

 


