GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 271 DE 21 DE MAIO DE 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, usando de suas
atribuições, e de acordo com a decisão do Plenário, em sessão realizada no dia
21/05/2020 (Parecer 107/2020 CEE/PA e Processo nº 2020/224894 - CEE/PA).
RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Ementa: Prorroga, excepcionalmente, as
autorizações provisórias conferidas às Escolas da
Rede Estadual de Educação para o ano letivo de
2020 e dá outras providências.
Art. 1º Ficam prorrogados, excepcionalmente, os atos autorizativos vencidos de todas
as unidades da rede pública estadual para o ano letivo de 2020, validando-se os
estudos dos alunos nelas matriculados durante o período em que as Instituições
estiveram em funcionamento irregular.
Art. 2º Caberá à SEDUC e ao CEE/PA nos próximos meses realizar trabalho conjunto,
no que tange ao estabelecimento de programa de saneamento paulatino das
fragilidades das unidades escolares, que resultará em autorizações com prazos
específicos para cada unidade escolar a partir de 2021.
Art. 3º Deverá ser providenciado o estudo tendente à regularização de situação das
escolas perante os cadastros públicos, com destaque para o censo escolar (organização
de escolas urbanas, do campo, indígena, quilombola, prisional e hospitalar), inclusive
para fins de majoração de recursos.
Art. 4º Deverá este Órgão, durante o ano de 2020, finalizar os trabalhos a seu cargo,
no que tange à atualização de seus indicadores de qualidade e instrumentos de avalição
das escolas de Educação Básica, situação das bibliotecas escolares, proporção de
bibliotecários e aprovação do regramento do Atendimento Educacional Especializado,
possibilitando a organização de parcerias e a existência de centros especializados para
o efetivo alcance das demandas dos alunos que dele necessitam.
Art. 5º Ficam concedidos, excepcionalmente, os atos autorizativos solicitados pelas
unidades escolares da rede estadual de ensino nos processos listados no anexo I do
Parecer CEE/PA nº. 107/2020, que integra para todos os fins esta Resolução, com fim
específico de validação de estudos dos alunos e expedição de diplomas, certificados,
históricos e demais documentos escolares, exclusivamente em relação ao ano letivo de
2020.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Maria Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADA: Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA
ASSUNTO: Solicitação de prorrogação das autorizações provisórias conferidas às Escolas da Rede
Estadual de Educação por esse Conselho Estadual de Educação do Pará para o ano letivo de 2020.
CONSELHEIRA: Maria Beatriz Mandelert Padovani
PARECER Nº. 107/2020

COMISSÃO ESPECIAL

PROCESSO nº. 2020/224894

HISTÓRICO:
Tratam os presentes autos do exame de solicitação da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC)
quanto à possibilidade de prorrogação das autorizações provisórias conferidas às Escolas da Rede
Estadual de Educação por esse Conselho Estadual de Educação do Pará, ressaltando os seguintes
aspectos:
CONSIDERANDO o término da vigência da Resolução CEE/Pa nº 345/2016, relativa à
prorrogação dos atos autorizativos das Escolas Estaduais em razão da necessidade de
saneamento das seguintes situações:
a. falta de acessibilidade a 100% das instalações;
b. inexistência de sala de recursos multifuncionais;
c. aceitação de espaços de leitura em lugar de bibliotecas mobiliadas e dotadas de
vasto acervo, e;
d. inexistência de bibliotecário.
CONSIDERANDO a existência de outras Escolas Estaduais ainda não detentoras dos
atos autorizativos necessários ao seu regular funcionamento;
CONSIDERANDO que existem as Escolas Estaduais detentoras de atos autorizativos
equivocados (categorizadas como urbanas) e que se enquadrariam como Instituições
do campo, aumentando as receitas federais auferidas pelo Estado do Pará;
CONSIDERANDO a dificuldade de protocolar centenas de processos junto a esse
Conselho Estadual de Educação num prazo exíguo;
CONSIDERANDO, finalmente, como é do conhecimento desse Órgão, que a atual
Gestão da Secretaria de Estado de Educação assumiu recentemente suas atribuições,
requer:
1. Sejam prorrogados para o ano letivo de 2020 a validade dos atos autorizativos das
Escolas Estaduais;
2. Seja realizado um cronograma, para a implementação de um mutirão para
autorizar (ou corrigir os atos autorizativos equivocados) todas as Escolas Estaduais em
situação irregular durante o ano de 2020.

ANÁLISE:
A análise do presente processo demanda considerar que a solicitação da SEDUC ocorreu antes da
decretação da Pandemia da COVID – 19 e esta circunstância impacta de forma significativa a análise da
matéria.

Seguramente o foco da SEDUC este ano de 2020 deverá ser a luta de validação do ano letivo de 2020,
muito ameaçado pelas medidas de isolamento social imposto pela crise pandêmica à educação do
Estado do Pará, levando em conta os seguintes aspectos:
 As implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do calendário escolar, face à suspensão das
atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à sua propagação na
educação básica, em todos os níveis, etapas e modalidades e a necessidade de planejamento do
retorno às aulas, incluindo o rigoroso cumprimento das normas sanitárias oriundas dos órgãos
competentes e a adequação o calendário escolar em situações especiais, sem prejuízo do
número mínimo de horas letivas previsto na Lei nº 9.394/96;
 O teor da medida provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais
sobre o ano letivo da educação básica decorrentes das medidas para enfrentamento da situação
de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e,
dentre outras providências, flexibiliza os dias letivos mínimos previstos na legislação educacional
em vigor e que demanda regulamentação nacional;
 O disposto na Lei nº 9.394/96 e no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, no que tange à
oferta de educação à distância nos ensinos fundamental e médio em situações de emergência;
 O posicionamento do Conselho Nacional de Educação, quanto à principal finalidade do processo
educativo: “o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa
educacional que estão expressos por meio das competências previstas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e desdobradas nos currículos e propostas pedagógicas das instituições ou
redes de ensino de Educação Básica ou pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e currículos dos
cursos [...] de educação profissional e tecnológica”.
 As orientações do Conselho Nacional de Educação, no que tange às possibilidades de
cumprimento da carga horária mínima anual, admitindo-se as seguintes alternativas, de forma
individual ou conjunta:
1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência; e
2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas enquanto
persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares
coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais;
3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por
tecnologias digitais de informação e comunicação) realizadas de forma concomitante ao
período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.
 Que a reorganização dos calendários poderá valer-se de sábados, de feriados, da reprogramação
de períodos de férias e/ou da ampliação da jornada escolar diária por meio de acréscimo de
horas em um turno ou utilização do contraturno para atividades escolares, evitando-se o avanço
para o ano civil seguinte e, consequentemente, comprometendo também o ano letivo de 2021;
 Os baixos percentuais de integralização no período anterior a suspensão das aulas, 29 dias
letivos e, em média, apenas, 116 horas letivas, restando um enorme desafio para a
integralização das horas mínimas exigidas anualmente (800 h).
Nesse cenário, respeitando as prioridades que nos foram impostas para a preservação da saúde de
nossa população, considerando que o retorno às aulas demandará a avaliação prévia das escolas, com
vistas à garantia da existência de condições adequadas, incluindo as dimensões da estrutura física dos
ambientes escolares, para que seja mantida uma distância mínima de 1,5 metro entre os indivíduos em
todos os espaços da instituição de ensino na fase inicial de retomada progressiva das aulas e para a

realização de limpeza e desinfecção das instalações das unidades escolares, sem prejuízos de outros
trabalhos, ocorrerá o momento ideal para avaliação das medidas necessárias ao atendimento do quesito
acessibilidade e condições de infraestrutura em todas as escolas da rede, mediante trabalho conjunto
da SEDUC e deste Órgão (o trabalho pode ser desenvolvido mediante utilização de relatório
padronizado).
De posse das tais indispensáveis informações, a SEDUC e o CEE/PA poderão estabelecer um cronograma,
com definição dos prazos para a promoção dos ajustes tendentes ao saneamento das fragilidades
evidenciadas e que resultará na aprovação de Resoluções individualizadas por unidade educacional para
os anos subsequentes ao ano letivo de 2020.
Há que se ponderar também que este Órgão ainda não logrou êxito na atualização de seus indicadores
de qualidade e instrumentos de avalição das escolas de Educação Básica e no estabelecimento conjunto
com o Conselho Profissional da Categoria dos Bibliotecários de regras próprias para as bibliotecas e salas
de leitura das unidades de educação básica do Sistema Estadual de Ensino, razão pela qual este requisito
não pode ser impeditivo à concessão de atos autorizativos.
Igualmente em relação às salas de recursos multifuncionais, deve-se destacar que a matéria é objeto de
resolução específica proposta por este Órgão, incluindo a possibilidade da existência de centros que
aglutinem várias unidades escolares, não sendo cabível dificultar a concessão de atos autorizativos em
razão da ausência de sala de recursos multifuncionais. Porém, cada escola deverá garantir o devido
atendimento ao aluno, em ambiente interno ou externo (em outas escola e/ou centros especializados).
Mesmo extrapolando o objeto do presente Parecer, com vistas à solucionar todas as questões que
envolvem a regulação da rede estadual de ensino neste ano de 2020, há ainda que abordar-se que a
Pandemia da COVID-19 está prejudicando o regular trâmite dos processos tendentes à concessão de
atos autorizativos, na medida que estão impossibilitadas as verificações in loco das condições
institucionais de oferta de ensino. Em vista disto, os processos em trâmite neste CEE/PA sofrerão um
significativo atraso neste ano letivo de 2020, sendo dificilmente concluídos em tempo hábil para
prosseguimento dos estudos dos alunos em 2021 em condições de regularidade.
Assim, considerando que nem alunos e nem Instituições podem ficar prejudicados em decorrência da
ausência de atos autorizativos face à morosidade processual acarretada pelas circunstâncias atuais e
ainda, que os processos administrativos que tramitam neste CEE/PA devem observar, dentre outros
quesitos, os princípios de finalidade, motivação, razoabilidade, interesse público, economia e celeridade
processual, propõe-se, no âmbito dos processos listados no anexo I, a concessão dos atos autorizativos
solicitados apenas para fins de validação de estudos dos alunos e expedição de diplomas, certificados,
históricos e demais documentos escolares relativamente ao ano letivo de 2020.
VOTO:
Em vista do exposto, salvo melhor juízo, é mister acatar a solicitação da SEDUC, no que tange à
prorrogação excepcional dos atos autorizativos vencidos de todas as unidades da rede pública
estadual para o ano letivo de 2020, validando-se os estudos dos alunos nelas matriculados durante o
período em que as Instituições estiveram em funcionamento irregular, devendo ser efetuado ao longo
dos próximos meses um trabalho conjunto entre SEDUC e este Órgão, no que tange ao estabelecimento
de programa de saneamento paulatino das fragilidades das unidades escolares, que resultará em
autorizações com prazos específicos para cada unidade escolar a partir de 2021.
No mesmo lapso temporal, paralelamente, deverá ser providenciado o estudo tendente à regularização
de situação das escolas perante os cadastros públicos, com destaque para o censo escolar (organização

de escolas urbanas, do campo, indígena, quilombola, prisional e hospitalar), inclusive para fins de
majoração de recursos.
Ainda durante o ano de 2020, deverá este Órgão finalizar os trabalhos a seu cargo, no que tange à
atualização de seus indicadores de qualidade e instrumentos de avalição das escolas de Educação
Básica, situação das bibliotecas escolares, proporção de bibliotecários e aprovação do regramento do
Atendimento Educacional Especializado, possibilitando a organização de parcerias e a existência de
centros especializados para o efetivo alcance das demandas dos alunos que dele necessitam.
Finalmente, excepcionalmente, serão concedidos os atos autorizativos solicitados pelas unidades
escolares da rede estadual de ensino nos processos listados no anexo I deste Parecer, com fim
específico de validação de estudos dos alunos e expedição de diplomas, certificados, históricos e demais
documentos escolares, exclusivamente em relação ao ano letivo de 2020.

Salvo melhor juízo, é o Parecer.
Conselho Estadual de Educação do Pará, em 12 de maio de 2020.
Comissão constituída - PORTARIA Nº. 108 DE 10 DE MAIO DE 2019 CEE/PA.
MARIA BETÂNIA DE CARVALHO FIDALGO ARROYO – Presidente do Conselho Estadual de Educação.
IVONETE CUNHA GADELHA - Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação.
MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI – Presidente da Câmara de Educação Básica. relatora
MÁRCIA ARGUELLES PANTOJA – Conselheira da Câmara de Educação Básica.

Anexo I Parecer CEE nº. 107/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS ESTADUAIS EM TRAMITAÇÃO NO CEE – AUTORIZAÇÃO – EM 19/05/2020
Nº
1.

PROCESSO INTERESSADO
2019/608879

LOCAL

DATA DE
ENTRADA

Para apreciação do
Conselheiro - diligência

05/12/2019

Solicitação de Autorização do Ensino Fundamental

sugerimos manifestação da
Secretária de Estado de
Educação do Pará acerca
diligência do Pleito

31/10/2017

Barcarena

Solicita Autorização para oferta do Ensino Fundamental
II e Ensino Médio.

Para as providências que o
caso requer

07/01/2020

Barcarena

Solicitação de Autorização do Ensino Médio e EJA A SCEB para as providências
905/06/2016
Médio
cabíveis ao processo - Dil

MUNICÍPIO PLEITO

E.E.E.F.M.T.Presidente Tancredo de
Almeida Neves

Ananindeua

Solicita Autorização do Curso Técnico de Nivea Médio e
EJA Ensino Médio Profissionalizante

2.
E.E.E.F.
2017/467896
Amazônia

3.
4.

2020/9543

EEEFM Eduardo Angelim

Ananindeua

2020/292123

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
MÉDIO PROFª ODILA DE SOUZA

Belém

autorização para oferta do ensino médio - regular, some,
mundiar e eja e validação de estudos dos alunos
concluintes de 2018 e 2019.

Para apreciação do
Conselheiro - diligência

16/04/2020

2019/580570

E.E.E.M. Profissionalizante Dr. Celso
Malche - EETEPA

Belém

Solicita Autorização do Ensino Médio Profissionalizante
e EJA Ensino Médio Profissionalizante

Para análise de Conselheiro
recomendando diligência ao
processo

22/11/2019

2019/478347

E.E.E.F.M.Técnico Presidente Costa
e Silva

Belém

Solicitação de Visita "In Loco" e Autorização do Curso
Técnico Proeja e Subsequente

Para apreciação do
Conselheiro - diligência.

02/10/2019

Belém

Solicitação de Autorização do Ensino Médio I e EJA
Fundamental I e II

A CEB para as providências
cabíveis - Dil.

19/03/2019

Belém

Solicita Autorização para oferta do Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano)

Estamos Encaminhando o
relatório para providências
cabíveis.

19/12/2018

Belém

Solicita Autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio 1ª a 3ª serie e
Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e
Adultos 1ª e 2ª etapas

6.

8.

Educacional

2019/264646 E.E.E.M. Profº José Maria Machado

5.

7.

Centro

2019/119485 E.E.E.F. Elcione Barbalho

9.
2018/565590

EEEF NUREMBERG BORJA DE
BRITO FILHO

10.
2018/439517

EEEFM. DR. PAULO FONTELLES
DE LIMA

Para análise de Conselheiro
recomendando envio ao
Gabinete da SEDUC/PA para
28/09/2019
manifestação quanto ao
constante no Instrumento de
Avaliação.
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11.

Solicitação de Autorização do Ensino Fundamental I e II
e EJA I e II e Projeto Mundiar

A DIDE para as providências
cabíveis ao processo.

23/05/2019

Solicita Autorização para o funcionamento da Educação

Encaminhamos o processo
com uma cópia do Relatório
de Inspeção Prévia, para
providencias cabíveis

25/10/2018

Bonito

Solicita Autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º ano e Ensino Fundamental 1ª
a 4ª etapas na Modalidade Educação de Jovens e
Adultos

À DIDE para providências
cabíveis.

30/05/209

2019/230674 EEEF do Rocha

Bragança

Solicita Autorização para oferta do Ensino Fundamental
I.

À DIDE para as providências
cabíveis/Inspeção.

17/05/2019

2018/495780 E.E.E.F.M. Rio Caeté

Bragança

Ensino Médio Profissionalizante, Técnico em Meio
Ambiente Concomitante, Técnico em Meio Ambiente
Subsequente, Técnico em Informática Subsequente.

A DIDE para as providências
cabíveis ao processo

06/11/2018

2019/240967 E.E.E.F. Padre Josimo Tavares

12.

Benevides

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL
E
MÉDIO MÊ AKRE KOYAKATI

2018/480517 INFANTIL,

Bom Jesus do Infantil em nível de Creche e Pré-Escola, do Ensino
Fundamental de 1º ao 9ºano e do Ensino Médio de 1ª a
Tocantins
3ª série.

13.
EEEF. SANTO
2019/255362
CUMARU

14.

ANTONIO

DO

15.

16.

2019/87111

E.E. Isolada de Ensino Fundamental
KM 2

Capanema

Solicitação de Autorização do Ensino Fundamental I e II e
EJA Fundamental I e II.

DIDE – Inspeção

26/02/2019

2019/410079

Escola Estadual Indígena de Ensino
Fundamental e Médio Itaputyr

Capitão Poço

Solicita Autorização para o funcionamento da Educação
Básica, para Escola sede e suas anexas.

CEB - aguardando resposta
diligência of. 40/2020 –
CEEB/CEE

28/08/2019

2019/394014

E.I.E.E.F.M. Francisco Magno Tembé

Capitão Poço

Renovação de Autorização para a Escola s
ede e suas anexas.

CEB – Após análise preliminar em
21.04.2020

21/08/2019

2018/479608

E.E.E.F.M. Princesa Leopoldina

CEB – Aguardando Manifestação
Solicitação de Autorização do Ensino Fundamental II
da SEDUC. Of. 1122/2019 - P/
Ensino Médio.
SEDUC manif. ref. relatório DIDE
- INSATISFATÓRIO

25/10/2018

2019/242022

E.E.E.M. João Pinto Pereira e Anexo I Solicitação de Autorização do Ensino Médio e Ensino
Cumaru do Norte
Aldeia Gorotire
Médio Modular.

2017/70448

EEETEPA Itaituba

2018/127885

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Colares

CEB – Diligência

23/05/2019

Itaituba

Solicita Autorização para o funcionamento de cursos
técnicos

CEB – Aguardando resposta de
Relatório de Avaliação

16/02/2017

EEEM. Profa. Liberalina Carvalho de
Aragão Dias

Itupiranga

Solicita Autorização para o funcionamento do Ensino Médio
1ª a 3ª série

CEB – Diligência

22/03/2018

2018/215323

Escola Estadual de Ensino Médio e
Profissional de Monte Alegre

Monte Alegre

Autorização de Funcionamento do Curso Técnico em Rede
de Computadores.

CEB – Finalizando Análise

15/05/2018

2018/86288

EEEM.
HAMOY

Óbidos/PA

Solicita Autorização para funcionamento do Ensino Médio
1ª a 3ª série

CEB-análise

28/02/2018

2018/442258

EETEP ORIXIMINÁ

Oriximiná/PA

Solicita Autorização para o funcionamento do Curso
Técnico em Informática (Integrado, PROEJA, Subsequente
e Concomitante

SCEB-aguardando resposta do
envio do oficio Relatório de
Avaliação

30/10/2019

2018/390439

E E E MÉDIO PADRE
NICOLINO DE SOUZA

Oriximiná/PA

Renovação de Autorização para Ensino Médio e EJA Ensino Médio.

SCEB-análise

04/09/2018

PROFESSOR

MAURÍCIO

25.

26.
JOSÉ
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27.

2019/229370
2019/229358

EEEF Padre Ângelo Moretti

2020/212088

EEEM Gonçalves Dias

Parauapebas/PA

2019/641252

EEEM Eduardo Angelim

Parauapebas/PA

2019/28761

EEEM Paulo Freire

Parauapebas/PA Solicita Autorização para oferta do Ensino Médio

2019/451759

EEEFM. ROBERTO CARLOS NUNES
BARROSO

Santa Izabel do
Pará/PA

Solicita Autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental 1ª a 4ª etapas e Ensino Médio 1ª e 2ª etapas
na Modalidade Educação de Jovens e Adultos

DIDE-Inspeção

29/01/2019

2019/329653

Escola Estadual de Ensino Médio
Antonio Figueira

Santarém/PA

Solicita Autorização para a oferta do Ensino Médio de 1ª a
3ª série e Ensino Médio EJA 1ª e 2ª etapa.

SCEB-análise

11/07/2019

2018/449590

EEEM. DELCIMAR DA SILVA ALVES

Tailândia/PA

Solicita Autorização para o funcionamento do Ensino Médio
1ª a 3ª série

SCEB-Diligência

04/10/2018

Tailândia/PA

AUTORIZAÇÃO de cursos técnicos: Segurança
Trabalho Manutenção e suporte em Informática

SCEB-análise

29/08/2018

Ourém/PA

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

2018/390927

EETEPA - TAILÂNDIA

Solicita Autorização para oferta do Ensino Fundamental II.

DIDE-Inspeção

16/05/2019

Solicita Autorização para oferta do Ensino Médio de 1ª a 3ª
série.

SCEB-Aguardando análise

13/03/2020

Solicita Renovação de Autorização para oferta do Ensino
Médio

SCEB-Aguardando análise

20/12/2019

SCEB-Diligência

do

23/01/2019
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