
PROCESSO N.º 559/00

DELIBERAÇÃO N.º  004/00 APROVADA EM 08/11/00

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

INTERESSADO : SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 

ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO : Altera a Deliberação n° 14/99.

RELATOR : TEOFILO BACHA FILHO

O  CONSELHO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  do  Estado  do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no Parecer n.º 
003/00, da Câmara de Legislação e Normas.

DELIBERA :

Art. 1°.  O artigo 7° da Deliberação CEE n° 14/99 passa a ter a seguinte redação : "O 
estabelecimento de ensino deverá encaminhar à SEED a proposta pedagógica até 31 de 
julho de 2001".

Art.  2°.  Esta  Deliberação  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

Sala Pe. José de Anchieta, em 8 de novembro de 2000.

1



PROCESSO N° 559/00

Parecer n.º 003/00 APROVADO EM 08/11/00

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

INTERESSADO : SEED / SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO : Prorrogação de prazo para entrega de Proposta Pedagógica.

RELATOR : TEOFILO BACHA FILHO

I. Histórico

Pelo Ofício n° 2168, de 20 de outubro de 2.000, a Secretária de 
Estado da Educação encaminha a este Conselho, solicitação de dilação, por 6 (seis) 
meses, do prazo estabelecido para a entrega das propostas pedagógicas reformuladas de 
acordo com o que estabelece a Deliberação n° 14/99.

Justificando o pedido, a Senhora Secretária esclarece que "desde o 
mês de maio do corrente ano, a SEED vem promovendo encontros de capacitação dos 
técnicos dos Núcleos Regionais de Educação e das Secretarias Municipais de Educação, 
com o objetivo de instrumentalizá-los para orientar os estabelecimentos na elaboração 
destas Propostas, adequadas à sua realidade e que representam um avanço em qualidade 
de  ensino,  o  que  ocasionará  mudanças  na  concepção  da  própria  escola,  nas  suas 
finalidades  e  na  sua  prática  pedagógica".  No  entanto,  acrescenta,  "alguns 
estabelecimentos de ensino ainda necessitam de um prazo maior para a conclusão de 
suas propostas".

II. No Mérito

A Deliberação  n°  14/99,  deste  CEE,  estabelece  os  indicadores 
para a elaboração da Proposta Pedagógica dos estabelecimentos de ensino da Educação 
Básica em suas diferentes modalidades e tem por objetivo a adequação aos "princípios 
contidos  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Ensino Fundamental  e  do  Ensino 
Médio" (Indicação n° 4/99), já exaradas pelo Conselho Nacional de Educação.

O  artigo  7°  da  mencionada  Deliberação  determina  que  "o 
estabelecimento de ensino deverá encaminhar à SEED a proposta pedagógica até 31 de 
outubro do ano 2.000", prazo este objeto do pleito da SEED.
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Em princípio,  nada  há  que  se  oponha à  solicitação.  Tem sido 
prática deste Colegiado acolher as ponderações do órgão executivo do Sistema Estadual 
e, não  constituindo ofensa à legislação ou à necessária qualidade do ensino, atendê-las. 
É o caso presente.

No  entanto,  cabe  colher  do  ensejo  e  deixar  claros  alguns 
pressupostos referentes à Proposta Pedagógica, a fim de elidir pequenos problemas que 
têm vindo ao conhecimento deste Colegiado. 

Estabelece a Deliberação n° 14/99 que :

a) a elaboração da proposta pedagógica deve envolver todos os 
segmentos  da  comunidade  escolar  (art.  2°),  constituindo-se,  pois,  num  exercício 
democrático, uma vez que se caracteriza como "um processo em permanente construção 
pelo coletivo da escola" (Indicação n° 4/99) ;

b) ela dimana e sublinha a nova realidade da autonomia como um 
dos princípios de gestão e organização da ação educativa estabelecidos pela nova Lei de 
Diretrizes  e  Bases  da  Educação Nacional  ;  cabe,  portanto,  aos  estabelecimentos  de 
ensino, "respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino" (art. 12), elaborar 
e executar sua proposta pedagógica. Neste sentido, a Deliberação n° 14/99, no artigo 5°, 
salienta que "a matriz curricular decorrente da proposta pedagógica deve ser utilizada 
como instrumento gerencial" (grifos do relator), ou seja, um instrumento para orientar o 
trabalho educativo no dia-a-dia, constituindo-se em elemento orientador e coordenador 
das ações (cf. Indicação n° 4/99);

c)  finalmente,  "cabe  à  SEED  orientar e  acompanhar os 
estabelecimentos de ensino na elaboração e execução da proposta  pedagógica e  das 
matrizes curriculares,  verificando a sua legalidade" (art. 6° da Deliberação n° 14/99, 
grifos do relator).

Assim, fica claro que, tanto a elaboração da proposta pedagógica 
quanto  das  matrizes  curriculares  dela  decorrentes  constituem  prerrogativa  dos 
estabelecimentos de ensino,  em virtude da autonomia a  eles conferida pela  Lei.  Ao 
Poder  Público  cabe,  em primeiro  lugar,  orientar  sua  elaboração  e  acompanhar  sua 
execução, ou seja, zelar para que a elaboração se faça de acordo com as normas (quer 
nacionais,  quer  próprias  do  sistema);  em  segundo  lugar,  cabe-lhe  verificar a  sua 
legalidade, isto é, se foram elaboradas em conformidade com a legislação pertinente. 
Portanto, não cabe aos órgãos executivos do Poder Público :

1°  Intervir  no  conteúdo da  proposta  pedagógica  e  da  matriz 
curricular,  a  não  ser  no  sentido  de  incluir  aquilo  que  a  legislação,  explicitamente, 
determina seja incluído ;
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2° Aprovar, quer a proposta quer a matriz curricular, uma vez que 
a legislação apenas determina "encaminhamento" à SEED para mera verificação da sua 
legalidade.

III - VOTO DO RELATOR

A partir do exposto, este Relator opina favoravelmente ao pleito 
da Secretaria de Estado da Educação, submetendo a este Colegiado a Deliberação em 
anexo.

Solicita, outrossim, que a SEED adote as providências necessárias 
para  que  os  esclarecimentos  aqui  desenvolvidos  sejam de  conhecimento  de  todo  o 
Sistema Estadual de Ensino.

Recomenda,  enfim,  que  as  mantenedoras  tomem  medidas  no 
sentido  de  prever  o  necessário  espaço,  no  calendário  escolar,  para  os  trabalhos  de 
construção  coletiva da proposta pedagógica.

É o Parecer.

CONCLUSÃO DA CÂMARA
A Câmara de Legislação e Normas aprova, por unanimidade, o Voto do Relator.

Curitiba, 08 de novembro de 2000.
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