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Ata nº02/2020 - – Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às oito horas,  1 
reuniram-se nas dependências do Departamento de Assuntos Culturais, afeto à Secretaria Municipal 2 
de Educação e Cultura, os integrantes do Conselho Municipal de Educação, infra nominados, para a 3 
seguinte pauta: votação da Deliberação 01/2020, aprovação do Referencial Curricular de Guarapuava, 4 
debate da Lei do Conselho, suspensão do Calendário Escolar em razão de orientações de combate ao 5 
Covid-19. Participaram da reunião extraordinária: Jaqueline Zolinger, Regiane Luz e Jane Kelly Slompo, 6 
professoras do Departamento de Educação Básica, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O 7 
presidente iniciou a reunião pontuando sobre a Minuta da Lei do Conselho, documento este enviado 8 
aos conselheiros por e-mail para estudo. Sugestões para o texto da lei podem ser acolhidas, desde que 9 
não estejam fora da legalidade. Este documento será enviado à Câmara para aprovação dos 10 
vereadores. Carlos pontuou principalmente sobre os segmentos que estarão representados no CMEG 11 
e a necessidade de sua efetiva participação, principalmente neste momento de votação e estudo das 12 
deliberações e outros documentos que direcionam a educação de Guarapuava . Carlos discorreu sobre 13 
a suspensão do calendário devido ao Covid-19. Na esteira do decreto do governo do estado, os 14 
municípios seguem a mesma linha quanto às ações de prevenção . É de competência dos  municípios 15 
a organização de suas atividades. Guarapuava já organizou todos os seus setores e no dia de hoje, às 16 
quatorze horas o prefeito municipal fará coletiva de imprensa para sinalizar as ações. A secretária de 17 
administração está em conversação com a chefia do NRE para adaptação dos Jogos previstos para 18 
serem na cidade e que usariam as escolas para alojamento, fazendo com que as aulas fossem 19 
suspensas. uma das ações para esse momento, devido ao Covid-19 é a antecipação do recesso de julho. 20 
A questão é preocupante, tendo em vista que, se os jogos permanecerem no calendário, haverá a 21 
necessidade de  adentrar dois mil e vinte e um,  para atender a legalidade dos dias letivos.  A orientação 22 
é que os Conselhos Escolares devem se  manifestar quanto a adequação do  calendário escolar, tendo 23 
em vista que o mesmo  foi homologado pelos  conselheiros. Carlos diz que os próximos dias serão para 24 
acomodação da situação. A Semec  enviará uma Instrução Normativa com as ações previstas, bem 25 
como as orientações, tendo em vista que até vinte de março, data prevista para que as aulas sejam 26 
suspensas,  as ações serão ajustadas e coordenadas da melhor maneira possível. Dando  sequências a 27 
reunião, foi explanado sobre a  necessidade  de se organizar o CMEG para que haja a participação 28 
efetiva dos conselheiros uma vez que as Deliberações têm prazo para serem analisadas, votadas e 29 
publicadas. Há possibilidade de que as reuniões do CMEG sejam por webconferência neste período de 30 
suspensão de atividades e os prazos que se encurtam para as suas publicações. Na sequência, Annelise 31 
assume a reunião, pois o presidente tem que retornar a semec para deliberações acerca das decisões 32 
do Covid-19. Annelise fala sobre a Deliberação 01/2020, baseada na deliberação 03/13 do Conselho 33 
Estadual de Educação. A Deliberação 01/2020, foi votada com cem por cento de aprovação dos 34 
conselheiros presentes. Na continuidade, às professoras Tatiely, Jane Kelly, Marilene Ortiz e Jaqueline 35 
fizeram  a exposição sintetizada da construção e conteúdo do Referencial Curricular do Município, 36 
RCM, seus documentos de referência, pressupostos, entre outros. Tatiely sinalizou que o referencial 37 
foi enviado às  unidades escolares de forma prática para um melhor manuseio. Jane kelly pontuou que 38 
a Educação Infantil recebeu o documento na íntegra, devido a dinâmica do trabalho. Jaqueline falou 39 
da aproximação do documento do professor, por isso a divisão dos conteúdos pedagógicos  em 40 
bimestres. Os objetivos de aprendizagem propostos no referencial são favorecidos devido a divisão  de 41 
forma bimestral,  como foi realizada no RCM. A partir de dois mil e vinte, o segundo ano do Ensino 42 
Fundamental terá nota e a possibilidade de retenção. A avaliação é parte importante do RCM, Jane 43 
Kelly coloca que os documentos que referenciam o trabalho da Educação Infantil, enriqueceu com a 44 
BNCC, e coloca a criança como centro do processo educativo, organizando e sistematizando o trabalho. 45 
Desde dois mil  e dezessete  o Depto de Ed. Básica já encaminha formação continuada, no sentido do 46 
estudo para implementação das ações de forma a se ter sucesso na implementação do RCM e das 47 
ações efetivas em sala de aula. Marilene Ortiz ressaltou a participação efetiva dos  docentes da rede 48 
na construção do documento. O desafio é que a visão disciplinar para o trabalho integrado entre os 49 
componentes curriculares seja ampliado. A proposta de sexto a nono ano está no RCM para atender a 50 
demanda da Escola Maack. O Referencial Curricular do Município foi aprovado por cem dos cento dos 51 
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conselheiros presentes. Josiane, conselheira representante do segmento “Associação de pais de 52 
alunos das escolas da rede pública municipal” deseja integrar a Câmara de Educ. Inf. e Larissa fará 53 
parte também da Câmara  EJA e Ed. Especial.A conselheira Márcia questionou se já houve estudo para 54 
que a proposta do RCM fosse de forma trimestral. Annelise falou dos estudos realizados e das 55 
experiências compartilhadas com  outros municípios. A proposta trimestral é excelente para o 56 
professor, porém prejudica o aluno, não dando tempo para recuperação tanto quantitativamente e 57 
qualitativamente. Annelise sugeriu formação aos professores para que eles tenham conhecimento do 58 
bimestral e do trimestral, seus ônus e seus bônus e assim possam se posicionar a respeito. Elaine disse 59 
que enquanto mãe, discorda, pois os conteúdos se acumulam e os alunos não dão conta para se 60 
realizar avaliação. Josy contou sobre uma experiência pessoal, pois a Bahia, local onde morou tinha 61 
regime trimestral e pontuou como  experiência negativa, complicada e nada favorável ao aluno. A ideia 62 
é que a professora Adriane Eleutério, estudiosa do assunto venha realizar uma fala aos conselheiros, 63 
fala esta embasada em pesquisa científica com dados estatísticos. Marilene Monteiro fala sobre a 64 
consulta pública que o estado realizou e a escolha do bimestral como regime adotado na rede estadual. 65 
Marcia afirma que mesmo assim, vê necessidade de se fazer um estudo mais aprofundado sobre a 66 
questão. Para finalizar a reunião, a Câmara de Ensino Fundamental irá se reunir no dia dezenove de 67 
março às treze horas e a Câmara de Ed. Infantil no mesmo dia às  quinze horas para análise dos 68 
processos da Escola Vila Palmira e do Cmei Izabel.  A conselheira Joelma deseja compor a Câmara de 69 
Ed. Infantil.  Os processos de ambas as unidades de ensino foram recebidos pela secretária do CMEG 70 
que fará o despacho  para as Câmaras. Será enviado também modelo para análise dos processos. 71 
Annelise sinalizou que terão em torno de quinze processos para análise. Como todos os processos 72 
saem da Prefeitura, com parecer jurídico, Annelise explicou todo trâmite de documentos antes da 73 
votação na Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar foi registrada ata que será assinada 74 
por mim e todos os presentes. 75 

Nome Assinatura 

Carlos Marcelo Kaliberda   

Marilene Schreiner Ortiz   

Elaine Cristina França Oliveira   

Annelise Aparecida Chimanske Oliveira   

Simone Nogueira Ribas   

Larissa Camargo Andrade   

Marcia Aparecida da Silva   

Debora de Ramos Voitena   

Doris de Fátima Iastrenski   

Joelma Letícia dos Santos Moura   

Onira Tereza do Nascimento   

Tatieli Aparecida Zevirikoski   

Josiane Aparecida Gelinski   

Gilberto Ferreira  FALTA 

Gilmar Luis Santin  FALTA 

Karina E. Beckmann  FALTA 

Vilta Inês Quitério de Souza   

Bianca Raquel Garcia Fagundes Pereira  FALTA 

Marilene Monteiro Carpolato   

Sandra Nara Neves   

Josecleia Sovrani Milla   

Dilcemeri Padilha de Liz  FALTA 
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Terezinha dos Santos Daiprai  FALTA 

Valdemar dos Santos  FALTA 

Elisete Aparecida Russi Cardoso  (Secretária Geral)  
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