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Memória da 
educação
paranaense

EDUCAÇÃO
70 anos de

em revista







2017         é  o ano em que a Secretaria de 
Estado da Educação celebra seus 

70 anos. Nasceu tímida em 13 de maio de 1947, foi 
ganhando notoriedade com suas políticas públicas, 
e hoje se apresenta consolidada e protagoniza uma 
educação distinta, de qualidade.
 São sete décadas contribuindo para a 
configuração da diversidade do pensamento crítico 
e de práticas sociais humanizadoras, promovidas por 
gerações que participaram da construção de nosso 
Estado com dedicação e conhecimento.
 Esse tempo traz registrado os esforços e as 
ações desta Secretaria e nos ensina que a memória 
faz parte da história e deve ser relembrada para que 
possamos revisitar as conquistas e os progressos que 
tivemos na construção de nosso sistema educacional.
 Comemorar os 70 anos desta Secretaria significa 
reconhecer o compromisso ininterrupto de todos 
aqueles que deixaram seu legado para a educação 
paranaense, hoje destaque no cenário brasileiro.
 Uma parte dessa trajetória está inclusa nesta 
publicação, que apresenta histórias, memórias, desafios, 
superações e aprendizagens. Esse relembrar de ações 
nos convida a refletir sobre a importância da educação 
como condição inerente para o desenvolvimento 
humano.
 Este material tem, portanto, a intenção de 
resgatar parte do passado, valorizar o presente e deixar 
para as futuras gerações um registro de memórias que 
fizeram a história desta Secretaria. 



A história da gestão da educação no 
Paraná foi escrita por diversas mãos. 

Mais de trinta secretários de Estado e milhares 
de servidores contribuíram com a transformação 
registrada nas últimas sete décadas. 

Em cada gestão, a dinâmica social colocou 
em curso um novo cenário, com necessidades e 
desafios diferentes. Assim, todos os chefes desta 
Pasta, cada um a seu modo, buscaram soluções 
para as situações apresentadas, sempre com 
um objetivo comum: oferecer uma escola cada 
vez melhor aos paranaenses. 

Gaspar Duarte
Veloso

13/05/1947 a 
22/12/1947

Cândido Manuel 
Martins de Oliveira

04/12/1968 a 
30/03/1970

Vidal Vanhoni
31/01/1956 a 
23/07/1958

José Loureiro 
Fernandes

28/02/1948 a 
03/01/1949

GALERIA DOS
SECRETÁRIOS



Fernando Xavier 
Ferreira

01/01/2015 a 
06/05/2015

Ana Seres Trento 
Comin

06/05/2015

Maurício Requião 
de Mello e Silva

01/01/2003 a
10/07/2008

Elias Abrahão
15/03/1991 a 
31/03/1994

Belmiro Valverde 
Jobim Castor
16/03/1987 a 
09/01/1989

Gilda Poli Rocha 
Loures

16/03/1983 a 
13/03/1987

Iran Martin 
Sanches

14/05/1982 a 
14/03/1983

Edson Machado 
de Souza

15/03/1979 a 
12/05/1982

Eleutério Dallazem
08/08/1978 a 
15/03/1979

Francisco Borsari 
Netto

15/03/1975 a 
08/08/1978

Cândido Manuel 
Martins de Oliveira

20/08/1973 a 
14/03/1975

Nilson Baptista Ribas
02/05/1955 a 
30/01/1956

Joaquim de Mattos 
Barreto

26/06/1954 a 
30/04/1955

Lauro Gentil Portugal 
Tavares

21/08/1953 a 
25/06/1954

João Xavier Vianna
17/04/1952 a 
21/08/1953

Newton Isaac da 
Silva Carneiro
31/01/1951 a 
17/04/1952

Erasmo Pilotto
03/01/1949 a 
29/01/1951

Carlos Alberto 
Moro

28/07/1966 a 
03/12/1968

Lauro Rêgo Barros
05/05/1965 a 
27/07/1966

Véspero Mendes
20/04/1964 a 
05/05/1965

Jucundino da Silva 
Furtado

01/03/1962 a 
20/04/1964

Mário Braga Ramos
31/01/1961 a 
01/03/1962

Nivon Weigert
24/07/1958 a 
30/01/1961

Luiz Gabriel 
Guimarães Sampaio

16/04/1973 a 
19/08/1973

Roberto Linhares da 
Costa

09/12/1971 a 
11/04/1973

Haroldo Souto 
Carvalhido

15/03/1971 a 
09/12/1971

Nelson Luiz Silva 
Fanaya

31/03/1970 a 
15/03/1971

Sueli Conceição 
Moraes Seixas
02/09/2002 a
02/01/2003

Alcyone Vasconcelos 
Rebouças Saliba

01/01/1999 a 
02/09/2002

Ramiro Wahrhaftig
02/01/1995 a 
30/12/1998

João Olivir Gabardo
02/04/1994 a 
30/12/1994

Paulo Afonso 
Schmidt

03/04/2014 a 
31/12/2014

Flávio José Arns
01/01/2011 a
02/04/2014

Altevir Rocha de 
Andrade

19/11/2010 a
29/12/2010

Yvelise Freitas de 
Souza Arco-Verde

10/07/2008 a
19/11/2010
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CONHEÇA A DISTRIBUIÇÃO 
DOS 32 NÚCLEOS 
REGIONAIS DE 
EDUCAÇÃO DO 
PARANÁ
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Para melhor atender às demandas educacionais dos 399 municípios, a Secretaria de 
Estado da Educação criou 32 Núcleos Regionais de Educação, que têm a função 

de orientar, acompanhar e avaliar o funcionamento da educação básica e suas 
modalidades. 

Saiba os 
municípios de 

abrangência de 
cada Núcleo.

http://www.comunidade.diaadia.
pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=112
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A primeira Lei de Diretrizes e Bases da   
Educação Nacional – LDBEN (Lei Federal 

n.° 4.024, de 20 de dezembro de 1961) fixou 
as finalidades do setor educacional a partir do 
Sistema Federal de Ensino e, a seguir, dos Sistemas 
Estaduais. Seu art. 11 determinou que a “União, 
os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus 
sistemas de ensino com observância da presente 
lei”. Era, por todos os modos, inovadora e viria a 
dar forma e conteúdo a uma estrutura ainda um 
tanto desencontrada, em matéria de atendimento 
à educação, que se esperava desde a Constituição 
de 1934, na qual já se preceituava o ordenamento 

educacional por meio de planos nacionais e 
estaduais, levados a efeito pelos respectivos 
sistemas de ensino. O art. 151 daquela Carta dizia 
ser competência dos Estados e do Distrito Federal 
“organizar e manter sistemas educativos nos 
territórios respectivos, respeitadas as diretrizes 
estabelecidas pela União”. Na época, foi criado 
o Conselho Nacional de Educação (CNE), com 
amplas atribuições, e se recomendava a criação, 
nas esferas estaduais, de “Conselhos de Educação 
com funções similares às do Conselho Nacional”. 

No entanto, foram necessárias três décadas 
para que tomasse corpo, já sob a vigência da 

____________________

*Secretário-Geral do Conselho Estadual de Educação do Paraná 

Fachada do Prédio do Conselho Estadual de Educação
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Cleto de Assis*

primeira LDBEN, a estrutura proposta em 1934.  
O estado do Paraná, seguindo o exemplo da 
maioria das unidades federadas, aprovou, por sua 
Assembleia Legislativa, a Lei Estadual n.° 4.978, de 
5 de dezembro de 1964, sancionada pelo então 
governador Ney Braga. Estava criado, finalmente, 
o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, em seu 
princípio formado pelas redes públicas estadual e 
municipais e pelas redes privadas, abrangendo a 
“I – educação de grau primário, inclusive educação 
pré-primária; II – educação de grau médio e 
III – educação de grau superior”. No entanto, o 
principal ingrediente não era apenas a pretendida 
articulação entre todas as redes formais de 

ensino, responsáveis pelas ações executivas, mas 
a implantação do Conselho Estadual de Educação 
(CEE), órgão responsável pela ordem normativa 
do sistema e canalizador, na esfera estadual, das 
orientações e determinações do CNE. Na década 
de 1960, as unidades federadas eram apenas os 
Estados, os Territórios Federais (abolidos pela 
Constituição de 1988) e o Distrito Federal. Os 
municípios constituíam-se somente em poderes 
públicos municipais e dependiam, para sua gestão 
normativa, dos órgãos federais e estaduais. A 
legislação federal, inclusive a LDBEN de 1961, 
já preceituava o regime de colaboração entre 
estados e municípios, condição até hoje pouco 

O CONSELHO 
ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO E A 
HARMONIA DO 
SISTEMA ESTADUAL 
DE ENSINO
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compreendida e posta em prática, depois de 
meio século de expectativas sobre a constituição 
de um sistema sinérgico, mais econômico e mais 
produtivo para a área da educação ou de outros 
setores sociais. Dessa maneira, o Sistema Estadual 
de Ensino agregava, sem exceções, todos os 
municípios paranaenses e suas redes de ensino.

A criação de um órgão deliberativo, 
normativo e consultivo, com garantia dos 
princípios de autonomia e representatividade 
na sua composição, como ficou definido o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/
PR) na Constituição Estadual de 1989 (Art. 
228), significou a gestação de um organismo 
harmonizador de todo o Sistema Estadual de 
Ensino. Na época de sua criação, em 1964, 
apenas uma Secretaria de Estado era responsável 
pelas “atribuições do Poder Público Estadual em 
matéria de educação”, incumbindo-lhe “velar pela 
observância das leis federais e estaduais do ensino 
e pelo cumprimento das decisões do Conselho 
Federal de Educação e do Conselho Estadual 
de Educação, competindo-lhe, ainda, organizar, 
difundir, administrar, orientar e fiscalizar o ensino 
no Estado (...)”. 

A existência de dois órgãos diferenciados 
pela gestão educacional – um executivo e outro 
normativo – jamais criou dificuldades. Ao contrá-
rio, o Poder Executivo passou a ter suas ações, na 
área, validadas normativamente pelo Conselho. 
Com a criação da Secretaria de Estado da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em 1987, 
a Secretaria de Estado da Educação (Seed) perde 
seu Departamento de Assuntos Universitários e 
passa a preocupar-se exclusivamente com a Edu-
cação Básica, notadamente na área do Ensino 

Médio, principal responsabilidade constitucional 
legada aos estados, incluída aí a educação profis-
sional de nível médio. Essa aparente dicotomia 
não afetou as atividades do Conselho, que pas-
sou a dar atenção à nova Secretaria por meio de 
sua Câmara de Educação Superior, como já o fazia 
quando as faculdades e universidades estaduais 
estavam sob a gestão da Seed.

Em 2014, o CEE/PR comemorou seu jubileu 
de ouro, cinco décadas ininterruptas em favor do 
desenvolvimento educacional do Paraná. A visão 
e o entendimento dos gestores educacionais 
do Estado fizeram com que se mantivesse uma 
parceria entre as redes pública e particular de 
ensino. Ampliando sua atuação, o Conselho 
mantém laços igualmente harmoniosos com as 
entidades congêneres dos outros estados e do 
Distrito Federal, por meio do Fórum Nacional dos 
Conselhos Estaduais de Educação, e permanente 
relacionamento com o Conselho Nacional de 
Educação. 

Atualmente, o CEE/PR atua com 19 
membros, que se dividem, além das reuniões 
plenas do Colegiado, em três câmaras temáticas: 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental; do 
Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio; e da Educação Superior. Uma 
equipe de apoio técnico desenvolve tarefas de 
assessoramento aos Conselheiros, às Câmaras 
e às comissões eventualmente criadas, tanto 
na área pedagógica, como na administrativa e 
na jurídica. Circundando todas essas atividades, 
permanece imanente o propósito do CEE/
PR de fazer prosperar a educação paranaense, 
em saudável parceria com todos aqueles que 
professam o mesmo ideal. 



 

  PROGRAMA                        
DE EDUCAÇÃO
                FISCAL

O programa Estadual de Educação Fiscal promove formação 
continuada a profissionais da educação para trabalhar essa

temática em sala de aula. O objetivo é refletir sobre a função dos 
impostos e oferecer aos educandos conhecimento de administração 
pública, incentivando o acompanhamento das aplicações dos 
recursos públicos pela sociedade.
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Eziquiel Menta*
Gilian Cristina de Barros**

Isabel Daldin**

A Diretoria de Políticas e Tecnologias 
Educacionais (DPTE), localizada à Rua 

Salvador Ferrante, 1.651, no bairro Boqueirão, 
em Curitiba, faz-se território de inovações 
para a formação de profissionais da educação 
desde seu estabelecimento – na década de 
1970, com cursos e produção de materiais de 
instrução programada e, hoje, com a iminência 
de implantação de Laboratórios Digitais.

O local, tido na memória dos que o 
conhecem como Cetepar foi inaugurado 
em 1969, constituindo-se em território de 
inovações e aprendizagem de professores 
que, por meio de projetos e programas como 
Habilitação de Professores Não Titulados 
(Hapront), TV Escola, Celem, TV Paulo Freire, 
Paraná Digital, Proem, ProInfo e PDE, se 
aperfeiçoam para o trabalho docente na rede 
pública estadual do Paraná.

 DIRETORIA DE 
POLÍTICAS E TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS
50 anos dentre os 70, um território de formação e inovações

Fachada do prédio 
onde funciona a 

Diretoria de Políticas e 
Tecnologias Educacionais
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____________________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação responsável pela Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais 
**Professoras da Rede Pública Estadual de Educação
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De 1971 a 1982, esse território 
denominado Centro de Seleção, Treinamento 
e Aperfeiçoamento Pessoal do Paraná, 
desempenhou importante papel na estrutura 
e na expansão do sistema estadual de 
ensino, a partir da reforma educacional 
potencializada pela Lei Federal n.° 5.692/71. 
Nesse período, a “política educacional era 
orientada por diagnósticos e avaliações da 
situação educacional e, por conseguinte, o 
planejamento dessas políticas era considerado 
essencial para o processo educativo” (COSTA, 
2013, p. 49).

Na década de 1990, passou a ser o Centro de 
Treinamento do Magistério do Estado do Paraná 
e, na de 2000, tornou-se Centro de Excelência em 
Tecnologias Educacionais do Paraná, passando à 
Diretoria de Tecnologia Educacional em 2005.

Em 2010, transformou-se em Diretoria de 
Políticas e Tecnologias Educacionais, a qual, 
diretamente vinculada à Superintendência de 
Educação, assegura a integração das ações 
dos Departamentos, Coordenações e demais 
segmentos de atuação da Secretaria de Estado 
da Educação no que se refere à formação 
continuada, nas modalidades presencial e a 
distância, para os profissionais da educação e às 
diretrizes de uso de tecnologias, dando destaque 
para operacionalização e produção de materiais 
das Semanas Pedagógicas – reuniões que 

ocorrem nas escolas no início dos semestres 
antes de iniciarem as aulas para planejamento 
das atividades pedagógicas, discussão do 
Projeto Político-Pedagógico e formação 
continuada dos profissionais – e do Formação 
em Ação – oficinas sobre conteúdos curriculares 
e específicos da demanda regional ministradas 
nas instituições de ensino da rede estadual que 
contribuem para essa formação continuada dos 
professores, pedagogos e agentes educacionais. 
Além disso, orienta, acompanha e avalia as 
metas propostas e as ações desenvolvidas pelas 
suas coordenações.

Nessa perspectiva inovadora, tal qual 
semente receberá a implantação do SEEDLab, 
um novo espaço onde germinarão ideias, 
criatividade, soluções e resultados, 
introduzindo o Movimento Maker nas 
instituições de ensino estaduais do Paraná.
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 O Seed Lab é um laboratório de produção 
digital para promover, na Rede Estadual de 
Educação do Paraná, iniciativas com o uso 
de tecnologias que possibilitem a resolução 
colaborativa de problemas, a experimentação, 
o desenvolvimento tecnológico e o 
compartilhamento de conhecimento, 
estimulando uma cultura de inovação e 
criatividade e envolvendo toda a comunidade 
escolar. 

Desta forma, o Paraná contará com 
um Centro de Referência em Tecnologia 
Educacional, com infraestrutura de produção 
audiovisual, multimídia, laboratório de 
fabricação digital e oferta de eventos 
para sensibilização, formação continuada, 
maratona de produção, desenvolvimento de 
aplicativos, games e outras atividades makers, 
avançando na perspectiva de sua vocação 
para a inovação e a formação dos professores 
da rede pública estadual do nosso estado.

Referência

COSTA, Reginaldo Rodrigues da. A capacitação e 
aperfeiçoamento dos professores que ensinavam 
matemática no estado do Paraná ao tempo do movimento 
da matemática moderna – 1961 a 1982. Tese, 2013. 
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 1 1 6 7 4 3 / C O S TA _ R e g i n a l d o % 2 0
Rodrigues%20da_a%20capacitacao_e_o_aperfeicoamento_
dos_professores_que_ensinavam_matematica_no_estado_
do_parana.pdf?sequence=1>. Acesso em: 12 dez. 2016.
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     Portal Dia a Dia       
Educação

Integrado ao site institucional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o Por-
tal Dia a Dia Educação é uma ferramenta aberta, interativa e dinâmica, que se destaca 
pela diversidade de recursos pedagógicos, como vídeos, áudios, trechos de filmes, si-
muladores, infográficos, artigos, sugestões de sites, entre outros. Esses recursos digitais, 
disponibilizados para toda a comunidade escolar, têm o objetivo de auxiliar o planeja-
mento das aulas dos professores e as atividades cotidianas dos gestores e agentes edu-
cacionais, bem como contribuir para a formação do estudante.

Enquanto Política Pública Educacional, o Portal Dia a Dia Educação também agre-
ga iniciativas de formação continuada, constituindo-se, assim, em veículo fundamental 
para toda a rede de ensino.
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O Departamento de Educação Básica 

(DEB) está vinculado diretamente à 

Superintendência da Educação (Sued) da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (Seed). O 

DEB tem como responsabilidades a formulação, 

coordenação e execução da política educacional do 

Estado nas etapas da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio; na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos e na oferta 

da Educação Integral. Para cumprimento 

de suas responsabilidades, o DEB fomenta 
as ações pedagógicas disseminando-as aos 
Núcleos Regionais de Educação (NRE) para 
que sejam repassadas às instituições de 
ensino, das redes pública e privada. As ações 
desenvolvidas pelo Departamento têm por 
objetivo garantir o direito à aprendizagem, 
proporcionando o pleno desenvolvimento do 
educando por meio da organização curricular, 
da formação continuada aos docentes e da 

produção de materiais pedagógicos.

DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Ac
er

vo
 d

a 
 S

ec
re

ta
ria

 d
e 

Es
ta

do
 d

a 
Ed

uc
aç

ão
 d

o 
Pa

ra
ná

Cassiano Roberto Nascimento Ogliari*

___________________________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação responsável pelo Departamento de Educação Básica.
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Ao longo de seus anos de atividade, a 
Seed foi se organizando de forma a atender 
às necessidades de cada período histórico, 

político e educacional do país. Em 1988, com 

a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, a legislação educacional 

também sofreu alterações, resultando na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN n.° 9.394/1996. A partir dessa legislação, 
a Seed reorganizou-se nos Departamentos de 
Ensino Fundamental (DEF) e Ensino Médio (DEM), 
antigos ensinos de 1.° e 2.° graus. 

No início dos anos 2000, nova organização 
ocorreu na Seed, constituindo-se, assim, o 
Departamento de Educação Básica (DEB), que 
passou a atender às etapas da Educação Básica. 

A partir de 2015, visando melhor 
atendimento às políticas educacionais, o 

Departamento passou a ser responsável pelas 
demandas da Educação Básica por meio das 
coordenações de Currículo; Educação Integral; 
Pesquisa e Avaliação Educacional; e Educação de 
Jovens e Adultos. 

De acordo com essa organização, o DEB 
trabalha com a elaboração de documentos 
orientadores para a Educação Básica; 
demandas curriculares; programas de 

apoio à aprendizagem e de aceleração de 

estudos; formação continuada dos técnicos 

pedagógicos dos NRE; acompanhamento 

dos indicadores de desempenho escolar 

e avaliações educacionais nacionais e 

internacionais; Educação em Tempo Integral; 
oferta de Atividades de Ampliação de Jornada 
e com todas as demandas para atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos. 
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DEPARTAMENTO DA 
DIVERSIDADE

Com a premissa de atender à deman-
da educacional das/os diferentes su-

jeitos da diversidade, a Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná (Seed) oficializa, em 

2007, o Departamento da Diversidade (Dedi). 

Em 2008 e 2009, após reorganização, passam 

a fazer parte do Departamento, as coordena-

ções da Educação do Campo, Educação Escolar 

Indígena e Alfabetização de Jovens, Adultos e 

Idosos, além do núcleo de Educação das Rela-

ções Étnico-Raciais e de Afrodescendência e o 

de Gênero e Diversidade Sexual.

Em 2011, a política pública da 

diversidade se consolida com a organização 

do Departamento em quatro coordenações: 

Educação Escolar do Campo, Educação Escolar 

Indígena, Educação das Relações da Diversidade 

Étnico-Racial e Educação das Relações de 

Gênero e Diversidade Sexual. Em 2015, a 

temática cigana é incorporada à Coordenação 

de Educação Indígena, que passa a denominar-

se Coordenação da Educação Escolar Indígena 

e Cigana.

O Dedi, responsável por ofertar educação 

específica e diferenciada e implementar 

políticas públicas educacionais, tem como 

objetivo reconhecer e valorizar as questões 

de gênero e identidade de gênero, orientação 

sexual, relações étnico-raciais, territorialidade e 

as diferenças culturais e religiosas, promovendo 

o respeito à diversidade, o enfrentamento e 

superação do preconceito, da discriminação e 

do racismo. 

A existência do Departamento justifica 

e fortalece o compromisso da Seed contra as 

manifestações de preconceito e discriminação 

presentes na sociedade e reproduzidas no 

ambiente escolar. Desta maneira, tão importante 

quanto assegurar o direito à educação, é garantir 

o acesso, a permanência e o sucesso das/os 

estudantes matriculadas/os nas escolas públicas 

do Paraná, especialmente os estudantes que são 

ribeirinhas/os, ilhéus, indígenas e do campo, 

nômades, trabalhadoras/es rurais e sem terra, 

pequenas/os agricultoras/es, cipozeiras/os, 

Marise Ritzmann Loures*

____________________
*Professora da Rede Pública Estadual de Educação responsável pelo Departamento da Diversidade
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faxinalenses, pescadoras/es e acampadas/os, 

assentadas/os, atingidas/os por barragens, 

ciganas/os, trabalhadoras/es itinerantes, 

circenses, artistas e/ou trabalhadoras/es de 
parques de diversão, de teatro mambembe, das 
comunidades remanescentes de quilombos e 
população negra, mulheres e homens (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais, 
heterossexuais e intersexuais), discriminadas/
os pela cor, raça, etnia, orientação sexual, 
gênero, identidade de gênero, condição social 
e cultural, entre outros.

Nessa perspectiva, o Departamento da 
Diversidade destaca-se no compromisso com a 
Educação das Relações Étnico Racial, com vista à 
promoção do reconhecimento e valorização de 
negras e negros, e de todo patrimônio da história 
e da cultura afro-brasileira. 

Esse processo educativo cumpre a 
implementação da Lei Federal n.° 10.639/2003 

e se desenvolve por meio das Equipes 

Multidisciplinares, política pública educacional 

que é referência para os demais estados.

Em relação à Educação de Gênero e 
Diversidade Sexual, visa educar para a igualdade 
de gênero e para o respeito à diversidade sexual e 

o enfrentamento ao preconceito e discriminação 

por meio do trabalho pedagógico. Tais políticas 

públicas afirmativas estão presentes nos 

estabelecimentos da rede estadual de ensino. 

Destaca-se, também, na oferta da educação 

básica específica e diferenciada, ocorrendo em 

622 estabelecimentos, sendo 537 do campo, 

nove nas ilhas, 25 em assentamentos, 12 

itinerantes, dois quilombolas e 37 indígenas.

Artesanato produzido por diferentes comunidades do Estado do Paraná
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DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A Educação Especial no Estado do 
Paraná vem traçando sua trajetória de 

forma atuante, desde a década de 1960. Mesmo 
existindo algumas instituições especializadas 
para o atendimento às pessoas com deficiências, 
como é o caso do Instituto Paranaense de 
Cegos, fundado em 1939, o Governo do Paraná, 
impulsionado pela Lei Federal n.° 4.024, de 
20 de dezembro de 1961, criou o Serviço 
de Educação de Excepcionais, que foi 
reestruturado e passou a configurar-se como 
Departamento de Educação Especial (DEE) 
da Secretaria de Estado da Educação (Seed), 
com vistas à igualdade de oportunidades e à 
escolarização com qualidade.

A histórica condição de exclusão e 
negligência social de pessoas com deficiência 
trouxe à tona uma ampla discussão, iniciada 
na década de 1980, sobre os direitos, incluindo 
o direito à educação desses sujeitos. Após a 
promulgação da Constituição Federal brasileira, 
em 1988, a reforma do sistema educacional 
contemplou aspectos como equidade e 
universalização de acesso, conceitos de 
destaque na lógica de direitos humanos.  Frente 
a esses desafios, o DEE intensificou seu trabalho 

em prol da expansão das escolas especiais e 
das classes especiais em toda a rede pública de 
ensino.

No período de 2003 a 2010, a Seed 
alicerçou a Política Pública da Educação 
Especial às estratégias da Política de Inclusão, 
defendendo a ampliação dos fundamentos 
teórico-ideológicos distintos ao defendido pela 
Secretaria de Educação Especial do Ministério 
da Educação (MEC), com a oferta da educação 
especializada tanto em estabelecimentos de 
ensino da rede pública estadual quanto nas 
Escolas Especializadas, atualmente nominadas 
Escolas de Educação Básica, modalidade 
Educação Especial. 

Sempre inovando, nos anos de 2004 e 
2007, o Governo do Paraná promoveu os dois 
primeiros concursos públicos para professores 
da Educação Especial. 

A oferta do Atendimento Educacional 
Especializado, considerado como o conjunto 
de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados para complementar 
ou suplementar a formação de estudantes no 
ensino comum, disponibilizado no turno e no 
contraturno, é uma ação dinâmica no sistema 

Siana do Carmo de Oliveira Franco Bueno*

___________________________
*Professora da Rede Pública Estadual de Educação responsável pelo Departamento de Educação Especial



21

educacional do Estado. Foi em 2004 que 
iniciou a implantação das Salas de Recursos 
para os anos finais do Ensino Fundamental, 
que, atendendo às orientações da nova 
Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), 
passaram a ser denominadas Salas de Recursos 
Multifuncionais, organizadas para atender os 
estudantes de acordo com suas necessidades 
educacionais específicas.

Em 2014, o DEE solicitou ao Conselho 
Estadual de Educação o direito à garantia 
de temporalidade específica aos Estudantes 
com Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas e 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, nas 
Escolas Especializadas, o que ocorreu por meio 
do Parecer n.° 07/2014, que legalizou essas 
escolas, transformando-as em Escolas de 
Educação Básica.

Atualmente, o DEE intensifica esforços 
para garantir o acesso, a permanência com 
participação e a aprendizagem com qualidade 
aos estudantes que apresentam Deficiências, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e 

Altas Habilidades/Superdotação. 
Com o objetivo de extinguir as 

categorizações e as oposições binárias entre os 
estudantes da educação especial e do ensino 
comum, não se esgotam as estratégias que visam 
uma reviravolta nos sistemas educacionais. 

Essas ações estão voltadas para práticas 
que enfatizam o trabalho colaborativo 
como metodologia inclusiva, num formato 
amplo de estratégias sistematizadas e que 
abrangem encaminhamentos pedagógicos 
envolvendo professores das disciplinas 
e professores especialistas em educação 
especial; ações interdepartamentais e 
intersecretariais; parcerias com universidades 
e organizações sociais, compartilhando a 
construção de planejamentos, compromissos 
e responsabilidades em prol dos estudantes 
público-alvo da educação especial.  Nesse 
cenário, o DEE avança rumo a transformações 
nas políticas educacionais, na busca incansável 
de um modelo educacional que promova 
mudanças nos espaços físicos, nas atitudes e 
nas relações sociais.

Atividades de alfabetização desenvolvidas com estudantes da Escola de Educação Especial Maria Nelly Picanço, Paranaguá
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DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO E TRABALHO

Em 12 de abril de 1876, com o nome de Escola Normal, foi criada em Curitiba a primeira Escola de 
formação de professores no Estado, o hoje Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo 

Pilotto. Antes disso, o Lyceo de Curitiba contribuía na formação dos professores dos cursos primário e 
secundário.

A Educação Profissional no processo histórico foi priorizada por vezes, esquecida em outros 
momentos. Entretanto, sempre esteve presente a relação entre trabalho e escola, como descreve 
Manfredi (2002, p. 34):

A noção de trabalho e as diferentes formas concretas de sua efetivação são 
históricas, isto é, vão se construindo e reconstruindo ao longo da história das 
sociedades humanas, variando de acordo com os modos de organização da 
produção e de distribuição de riqueza e poder.

Primeira sede da Escola Normal, em Curitiba – 1876

Ac
er

vo
 d

o 
In

sti
tu

to
 d

e 
Ed

uc
aç

ão
 d

o 
Pa

ra
ná

 P
ro

fe
ss

or
 E

ra
sm

o 
Pi

lo
tto

, C
ur

iti
ba

.

Cândida de Carvalho Junqueira*

____________________
*Professora da Rede Pública Estadual de Educação responsável pelo Departamento de Educação e Trabalho
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O Estado do Paraná assumiu a Educação Profissional Técnica de Nível Médio como política 

pública com a criação do Departamento de Educação Profissional, na Secretaria de Estado da 

Educação em 2003, propiciando a oferta pública e gratuita da formação para o trabalho de acordo 

com a concepção de ensino e currículo, em que o trabalho, a cultura, a  ciência e a tecnologia 

constituem fundamentos sobre os quais os conhecimentos escolares devem ser trabalhados e 

assegurados, na perspectiva da escola unitária e de uma educação politécnica.

Atualmente, 181 municípios do Estado ofertam cursos de Educação Profissional, totalizando 

mais de 70.000 matrículas/ano, distribuídas em 50 cursos técnicos distintos, dois cursos de 

especialização técnica e o curso de Formação de Docentes, bem como em cursos de Qualificação 

Profissional.  Estes estão autorizados em 350 colégios, sendo 19 deles em tempo integral e regime 

de internato (18 agrícolas e um florestal) e 14 Centros de Educação Profissional. Os demais são 

colégios que ofertam também o Ensino Médio Regular.

A consolidação desta modalidade de oferta da Educação Básica se concretiza a medida que, 

em seu processo de amadurecimento, a significativa rede do Estado se articula de forma dinâmica, 

com olhar atento às demandas dos arranjos produtivos locais e às necessidades dos jovens e 

adultos, com cursos atualizados, formando o aluno para o possível ingresso no mundo do trabalho.

Referência
MANFREDI, Silvia Maria. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.
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DEPARTAMENTO DE 
GESTÃO EDUCACIONAL

A gestão escolar não surgiu atrelada à 

criação da Secretaria de Estado da 

Educação (Seed). Naquele momento, nascia um 

embrião de gestão que iria se desenvolver à 

medida que surgiam demandas escolares. 

Em 1947, quando o estado do Paraná 

dava um salto qualitativo com a criação da 

Seed, imbuída nesse decurso, a gestão escolar 

começava a brotar de maneira a delinear, 

lentamente, todos os processos relacionados à 

evolução do sistema escolar paranaense.

Um longo período transcorreu até que as 

discussões acerca da gestão se intensificaram, 

resultando na aprovação do princípio da gestão 

Rosângela Bezerra de Melo*

____________________
*Professora da Rede Pública Estadual de Educação

Curso de Gestão em Foco ofertado aos diretores dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual com o 
objetivo de fortalecer a gestão democrática.
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democrática do ensino público, abordado no 

Art. 206 da Constituição Federal de 1988 e no 

Art. 9.° da LDB, de 1966.

Nesse período, no âmbito da Seed, essas 

questões também estavam em pauta, sendo 

aprovado em 4 de setembro de 2001, pelo De-

creto Estadual n.° 5.123, o Regulamento desta 

Secretaria. 

Nele, institui-se a Coordenação de Fortaleci-

mento da Gestão Escolar, subordinada à Superin-

tendência de Gestão da Infraestrutura, cuja atri-

buição consistia na promoção da consolidação 

dos gestores em sua comunidade escolar.

Em 2007, por meio do Decreto Estadual 

n.° 1.396, foi aprovado o último Regimento da 

Seed. Nesse período, as demandas referentes à 

Gestão Escolar estavam sob uma Coordenação 

vinculada diretamente à Superintendência da 

Educação. Após, a referida coordenação ficou 

subordinada à Diretoria de Políticas e Programas 

Educacionais (DPPE), que mais tarde recebeu al-

teração de nomenclatura e objeto, passando a 

ser denominada Diretoria de Políticas e Tecnolo-

gias Educacionais (DPTE).

Atualmente, as exigências da sociedade 

à educação implicam em uma gestão escolar 

que perpassa as dimensões administrativas, 

financeiras e pedagógicas de modo isolado, 

havendo a necessidade que dialoguem entre si.

O Departamento de Gestão Educacional, 

organizado por meio da Coordenação de 

Gestão Escolar (CGE) e da Coordenação das 

Instâncias Colegiadas e Ações para a Juventude 

(Cicaj), foi criado com o objetivo de promover 

a reflexão sobre a gestão democrática, a fim 

de contribuir com o processo de gestão das 

escolas, elaborar estratégias e metas no âmbito 

das funções educativas para aprendizagem 

efetiva e significativa dos estudantes, com vistas 

à superação de modelos estáticos de gestão que 

não mais atendem aos desafios afetos a ela.

Dessa forma, um modelo de gestão 

democrática somente tem sentido 

quando apresenta ações que promovem o 

desenvolvimento humano solidário, equitativo, 

justo, participativo e autônomo; quando 

explicita a função social da educação para a 

comunidade escolar e, se necessário, fora dela; 

quando permite que seus atores reconheçam 

que toda e qualquer ação e/ou mudança é 

decorrente das gerações que já fizeram parte 

da instituição escolar, daquelas que fazem parte 

e daquelas que ainda virão para fazer sentido à 
sua existência. 

Referências
PARANÁ. Decreto n.° 5.123, de 04 de dezembro de 2001. Aprova o regulamento da Secretaria de Estado da Educação. Diário Oficial 
do Estado do Paraná. Poder Executivo, Curitiba, PR, 5 dez. 2001. Disponível em:<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/
pesquisarAto.do?action+exibir&codAto=26478&indice=1&totalREgistros=23>. Acesso em: 19 jan. 2017.

PARANÁ. Decreto n.° 1.396, de 05 de setembro de 2007. Aprova o regulamento da Secretaria de Estado da Educação. Diário 
Oficial do Estado do Paraná. Poder Executivo, Curitiba, PR, 5 set. 2007. Disponível em:<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/
pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=50067&indice=1&totalRegistros=23>. Acesso em: 19 jan. 2017.
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DEPARTAMENTO DE 
LEGISLAÇÃO ESCOLAR

O Departamento de Legislação Escolar 
(DLE), criado em 2012, trabalha 

diretamente com o Conselho Estadual 
de Educação (CEE), realizando atividades 
colaborativas com todos os departamentos 
da Secretaria de Estado da Educação (Seed), 
orientando-os quanto à legalidade educacional, 
bem como aos Núcleos Regionais de Educação 
(NRE) e instituições que fazem parte do Sistema 
Estadual de Ensino (redes estadual, municipal e 
particular).

O DLE é o responsável pelas coordenações 
de Estrutura e Funcionamento (CEF) e de 

Documentação Escolar (CDE), bem como pela 

elaboração de instruções normativas da 

Superintendência da Educação (Sued), do 

Calendário Escolar e da Coletânea da Legislação 

Educacional, pela análise das Matrizes 

Curriculares, pela emissão de orientações do 

Regimento Escolar e pelo arquivamento anual 

das Resoluções Secretariais. 

Maria Goreti Soares*

____________________
*Professora da Rede Pública Estadual de Educação responsável pelo Departamento de Legislação Escolar
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Cabe às coordenações a regularização 
dos atos, a validação da documentação discente, 
o suporte aos NREs, o acompanhamento e a 
supervisão das instituições de ensino e a oferta 
de cursos, em conformidade com as normas 
exaradas pelo CEE.

A CEF emite os atos legais de todas 
as instituições de ensino, com base nas 
Deliberações e Pareceres do CEE, por meio de 
análise de processos e elaboração de Pareceres 
e Resoluções.

A CDE é encarregada pela integridade 
da documentação escolar dos alunos do 
Sistema Estadual de Ensino, garantindo-lhe a 
autenticidade e as condições de verificação, 
mediante a manutenção de arquivo microfilmado 
e arquivos armazenados no Sistema Estadual 
de Registro Escolar para Web (Sere Web). 
Além disso, orienta quanto à legalidade da 
documentação escolar e sobre procedimentos 
para certificação, sendo também responsável 
pela regularização dos documentos escolares 
dos alunos e pela convalidação de estudos. Essa 
coordenação oferece ainda suporte técnico 
ao funcionamento do Sere Web mediante 
manutenção do arquivo geral da documentação 
escolar dos últimos oitenta anos e orienta 

sobre a emissão de históricos escolares, além 
de criar e autorizar os impressos escolares 
(históricos, relatórios finais, fichas individuais, 
requerimentos de matrícula e registros de 
classe). A partir de 2012, iniciou-se o processo 
de informatização com o desenvolvimento dos 
ambientes Registro de Classe On-line (RCO) e 
Módulo de Armazenamento dos Relatórios Finais 
(Marfin).

O RCO tem como objetivo eliminar a 
burocracia dos registros em papel, permitindo 
aos usuários os registros de frequência, 
conteúdo e avaliação de forma rápida e eficiente, 
pela internet, em tempo real, interagindo com 
o Sistema de Administração da Educação (SAE) 
e com o Sere Web. Já o Marfin permite arquivar 
em ambiente virtual os Relatórios Finais das 
instituições particulares que não utilizam o Sere 
Web.

As ações do DLE que merecem destaque pela 
inovação são o RCO e o Sistema de Processos On-
line, o qual se encontra em fase de aprimoramento, 
tendo como objetivo principal a informatização 
dos processos de regulação dos documentos 
legais das instituições de ensino, substituindo, 
assim, os cadernos processuais físicos por meios 
virtuais.
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  SALAS  DE 
     APOIO À    

APRENDIZAGEM

O programa Salas de Apoio à Aprendizagem tem o objetivo 
de atender às dificuldades de aprendizagem de crianças 
que frequentam os 6.º e  9.º anos do Ensino Fundamental. 
Esses alunos participam de aulas de Língua Portuguesa e 
Matemática no contra turno.
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Em 1846, foi criado o Liceo de Coritiba, 
que, em 1943, recebeu o nome de 

Colégio Estadual do Paraná (CEP). Durante esse 
período, a Instituição foi também denominada 
Instituto Paranaense (1876), Gymnásio 
Paranaense (1892) e Colégio Paranaense 
Externato (1942), em decorrência das 
mudanças na oferta de ensino e na legislação.  

Nesses 170 anos de história, o CEP perpas-
sou ainda por diferentes regimes de governo 
e implantação e cessação dos mais variados 
cursos, em especial na educação profissional. 
Essas transformações se deram desde adequa-
ções curriculares, Proposta Pedagógica, Regi-

mento Escolar, até as diferentes concepções de 

mundo, sociedade e indivíduo nos mais diver-

sos contextos históricos. 

Momentos importantes compõem a histó-

ria do colégio, como a inauguração do Comple-

xo Esportivo (1951), da fundação da Associa-

ção de Pais e Mestres (1953), do Observatório 

Astronômico (1968), do Planetário (1978) e do 
Museu ProfWessor Guido Straube (1979), que 
registra a história escrita e documental da Ins-
tituição. Em 10 de março de 1994, a área física 
e o terreno do CEP foram tombados pelo Patri-
mônio Público Histórico do Estado. 

Vista aérea do Colégio Estadual do Paraná
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Tânia Maria Acco*

Atualmente, oferece os ensinos 
Fundamental (6.° ao 9.° ano) e Médio, além 
de cursos técnicos de nível médio na forma 
subsequente – Teatro, Secretariado, Saúde 
Bucal, Prótese Dentária, Administração, 
Áudio e Vídeo, Edificações e Informática. 

O CEP também se destaca no cenário 
educacional paranaense por oportunizar aos 
seus estudantes, professores, funcionários e 
à comunidade inúmeras atividades artísticas, 
culturais, esportivas, de conscientização 
ambiental e patrimonial, por meio da 
Escolinha de Arte, da Coordenação de 

Esportes, da Divisão Educacional, do Centro 
de Memória e do Planetário.

Todas as ações desenvolvidas no CEP 
visam à oferta de um ensino de excelência, 
bem como à integração entre os diversos 
segmentos que compõem a Instituição, 
criando, dessa forma, um ambiente ético, 
solidário, de comprometimento profissional 
e humano. Para tornar-se ainda mais 
emblemático na Educação Pública do 
Paraná, o CEP pretende intensificar e ampliar 
suas ações em busca de uma cada vez mais 
notável proficiência pedagógica.

COLÉGIO 
ESTADUAL
DO PARANÁ

____________________
*Diretora do Colégio Estadual do Paraná
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CELEM: 30 ANOS NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS 
ESTADUAIS DO PARANÁ
Reginaldo Ferraz Pires*

______________________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação

A fluência em um ou mais idiomas 
tem se apresentado cada vez mais 

como uma necessidade, especialmente no 
que diz respeito ao mundo do trabalho. 
Dessa forma, o contato com falantes de 
outras línguas, as aulas em instituições 
especializadas, bem como as experiências 
internacionais por meio de intercâmbios 
aparecem como possibilidades para 
aprender um novo idioma.

A aprendizagem de uma nova língua 
ultrapassa os aspectos pedagógicos e 
linguísticos ao proporcionar o conhecimento 
de uma nova cultura, a ampliação da visão 
de mundo e o fortalecimento de vínculos e 
tradições. 

No Paraná, a grande diversidade 
resultante de aproximadamente 30 etnias que 
fazem parte de sua constituição possibilitou 
o contato com diferentes culturas, 

He
de

so
n 

Al
ve

s/
SE

ED



33

línguas e costumes dos povos que aqui se 
estabeleceram.

Diante desse contexto, na década de 
1980, as Associações dos Professores de Lín-
gua Espanhola e Língua Francesa realizaram 
um estudo com aproximadamente três mil 
estudantes de Curitiba, a fim de verificar seu 
interesse em aprender mais de uma língua 
estrangeira. Com base no resultado desse 
estudo, essas Associações se mobilizaram 
pela pluralidade na oferta de línguas estran-
geiras nas escolas da rede pública estadual. 

Desde então, nove idiomas (alemão, 
espanhol, francês, inglês, italiano, 
japonês, mandarim, polonês e ucraniano) 
são ofertados pelo Centro de Línguas 
Estrangeiras Modernas (Celem) da Secretaria 
de Estado da Educação (Seed).

O Celem oferta Cursos Básicos e de 
Aprimoramento para estudantes, servidores 
e comunidade e, após 30 anos de efetivo 
funcionamento, está presente na maioria 
dos municípios do Estado.

Atualmente, o Celem está vinculado 
à Coordenação de Educação Integral 
do Departamento de Educação Básica 
e, como parte da Política de Educação 
Integral em Jornada Ampliada, contribui 
significativamente com a melhoria da 
perspectiva profissional dos estudantes, 
evidenciando que a Seed valoriza o ensino 
de Línguas Estrangeiras como forma de 
fortalecer a integração entre os povos, 
a preservação de seu vasto patrimônio 
cultural e a grande diversidade que faz do 
Paraná “a terra de todas as gentes”.
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Os Jogos Escolares do Paraná são 

considerados uma das maiores 

competições esportivas do Brasil. Um dos 

pioneiros da Educação Física no Estado e 

idealizador da primeira competição escolar foi 

o professor Hamilton Saporski Dal’Lin. Graças à 

sagacidade que impetrou durante os anos em 

que esteve à frente da Associação Ginasiana de 

Desportos, ligada ao Colégio Estadual do Paraná, o 

esporte escolar paranaense cresceu e hoje temos 

os Jogos Escolares.

Nesse contexto, a primeira semente foi 
plantada por meio de uma competição idealizada 
por professores do histórico Ginásio Paranaense, 
atual Colégio Estadual do Paraná, e da Associação 
Ginasiana de Desportos. A atitude visionária de 
quatro abnegados professores secundaristas, 
Hamilton Saporski Dal’Lin, José Heredia Navarro, 
João Manoel Mondrone e José Custódio, engajados 
em levar saúde e bem estar aos seus alunos, 
promoveu a primeira experiência paranaense no 
que diz respeito à prática do esporte escolar.

O ESPORTE NO PARANÁ:
JOGOS ESCOLARES E 
DESPORTO

____________________
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação
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Aluízio da Rosa*
Marcos Irineu Krukoski*
Maurício Pastor dos Santos*
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____________________ 
Referência
PARANÁ. Secretaria de Estado do Esporte  e do Turismo. Jogos Escolares do Paraná, 2013. No prelo.

A primeira edição dessa competição 
desportiva, realizada no ano de 1938, foi chamada 
de Olimpíada Colegial do Paraná, referência 
aos Jogos Olímpicos, maior evento esportivo 
do planeta, que a partir da era moderna foi 
revitalizado pelo francês Pierre de Coubertin 
e passou a ocorrer de quatro em quatro anos. 
Participaram dessa primeira edição as equipes 
do Ginásio Paranaense, Colégio Iguaçu, Colégio 
Progresso, Liceu Rio Branco e Ginásio Belmiro 
Cesar, disputando as modalidades esportivas de 
basquetebol, voleibol, atletismo e natação, tendo 
como local de competição os estádios Durival 
Britto e Silva, Belfort Duarte (Couto Pereira) e 
instalações esportivas da Praça Osvaldo Cruz e 
Ouvidor Pardinho. 

A Comissão de Reformulação do Esporte 
Brasileiro, instituída pelo Decreto Federal 
n.° 91.452/85 e presidida por Manoel Gomes 
Tubino, sugeriu nos estudos sobre desporto 

nacional que o conceito de esporte no Brasil 
fosse ampliado, deixando a perspectiva 
única de desempenho e compreendendo as 
perspectivas da educação e da participação 
(lazer). 

Hoje, a legislação que dá sustentação ao 
incentivo da prática do esporte no Brasil está 
pautada no Artigo 217 da Constituição Federal 
de 1988, que confere ao Estado o dever de 
fomentar práticas desportivas como direito 
de cada cidadão, reforçando o compromisso 
de democratizar o acesso às atividades 
desportivas como parte de formação da criança, 
adolescentes e jovens. Além disso, o Artigo 
27, inciso IV, da Lei Federal n.° 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), prevê 
a “promoção do desporto educacional e o apoio 
às práticas desportivas não-formais” como uma 
das diretrizes para os conteúdos curriculares da 
Educação Básica.
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O ENSINO TÉCNICO NOS COLÉGIOS     
AGRÍCOLAS E FLORESTAL

Vista aérea do Centro Estadual de Educação Profissionalizante Assis Brasil, em Clevelândia, Paraná  

O    Estado do Paraná mantém 18 (dezoito) 
Colégios Agrícolas e 01 (um) Florestal 

que ofertam cursos técnicos na forma Integrada 
e/ou Subsequente ao Ensino Médio com o ob-
jetivo de atender, preferencialmente, aos jovens 
oriundos da área rural. 

Os cursos técnicos ofertados em Agropecu-
ária, Agroecologia e Florestas funcionam em re-
gime integral, com a opção do internato em 18 
(dezoito) deles.

 As atividades pedagógicas articuladas com 

as práticas desenvolvidas nos setores da Fazenda 
Escola estão voltadas à disseminação dos conhe-
cimentos das diferentes áreas, o que possibilita a 
formação profissional do Técnico em Agropecuá-
ria de forma a torná-lo apto para desenvolver um 
papel fundamental na sociedade e na comunida-
de rural, proporcionando o aumento da produti-
vidade agropecuária, de forma sustentável, e no-
vas tecnologias de produção equacionadas com 
os conhecimentos adquiridos. Essa prática favo-
rece a integração da propriedade nas respectivas 

Cícero Vieira Torres Júnior*
Giorgiane Pacheco Matias*
Iara Regina Soares Azevedo*
Janine Gualdessi Godinho*
Laurita Menjon da Silva*
Leoni Terezinha Suzuki*

____________________
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação

N
el

so
n 

Al
ex

an
dr

e 
Za

rt
h



37

cadeias produtivas e a participação efetiva e com 
sucesso das demandas do setor agropecuário do 
Estado, além de garantir qualidade dos produtos 
e segurança alimentar.

Durante o curso, os jovens têm a oportu-
nidade de desenvolver e acompanhar diversos 
projetos nos setores da Fazenda Escola – bovino-
cultura, suinocultura, avicultura, caprinocultura, 
ovinocultura, cotornicultura, cunicultura, mi-
nhocultura, apicultura, piscicultura, horticultura, 
fruticultura, forragicultura, grandes culturas, re-
florestamentos, plantas medicinais, viveiros etc. 
–, além de participar de visitas técnicas e aulas 
práticas em diversas empresas e propriedades 
rurais. 

Os colégios são equipados com laboratórios 
adquiridos por meio do Programa Brasil Profis-
sionalizado, o que eleva o nível das atividades 
práticas do laboratório de agroindústria de de-
rivados de leite, carnes e vegetais, com a pro-
dução de defumados, queijos, iogurtes, geleia, 
dentre outros produtos utilizados para o consu-
mo no refeitório para aproximadamente 4.950 
estudantes que permanecem em regime de in-
ternato e de semi-internato. Todos os colégios 
são equipados com implementos agrícolas para 
auxiliar na realização das atividades agropecuá-
rias. A produção nesses colégios tem como desti-

no o refeitório, matéria-prima para a agroindús-
tria, e o seu excedente é comercializado e o lucro 
revertido em fundos de investimento na própria 
instituição. 

A procura por vagas é grande, inclusive por 
candidatos de outros estados, por tratar-se de 
cursos de turno integral e pela qualidade do en-
sino ofertado, comprovado pelo alto índice de 
acesso às universidades. Os alunos egressos en-
contram no mundo do trabalho grandes oportu-
nidades para atuar, e os que retornam para suas 
propriedades levam consigo a formação e as 
condições necessárias de incremento para elevar 
o nível de produção agropecuária.

As instituições estão distribuídas nas diver-
sas regiões do Estado de forma a atender todos 
os municípios, principalmente porque a econo-
mia do Paraná é impulsionada pelo agronegócio. 
Além dos cursos de Técnico em Agropecuária e 
de Técnico em Florestas, também são ofertados 
outros cursos técnicos, como: Agronegócios, 
Agroindústria, Alimentos, Meio Ambiente, Segu-
rança do Trabalho, Celulose e Papel, Paisagismo, 
Sistemas de Energias Renováveis, Guia de Tu-
rismo e Química, com aproximadamente 1.060 
estudantes, abrindo um leque de oportunidades 
ainda maior ao acesso à formação profissional.

Vista aérea do Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa e Silva, em Irati, Paraná 
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   SALAS DE
 RECURSO            

 MULTIFUNCIONAL

A Sala de Recursos Multifuncional é um atendimento 
pedagógico especializado que complementa a escolarização 
de alunos que apresentam deficiência intelectual, física 
neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e 
transtornos funcionais específicos, matriculados na rede 
pública estadual de ensino. 

Ac
er

vo
 d

a 
DP

TE
/S

U
ED

/S
EE

D



40

As 37 escolas indígenas do Paraná são es-
paços educativos que têm por prioridade 

a manutenção e a valorização da história, cultura e 
costumes dos povos indígenas que habitam o Estado: 
Guarani, Kaingang e Xetá.

Ofertam educação intercultural, bilíngue, espe-
cífica e diferenciada e evidenciam, por meio de ati-
vidades didático-pedagógicas, os saberes milenares 
dos povos indígenas: histórias, crenças, artesanato, 
canto e dança, e outras formas de manifestação cul-
tural.

As escolas indígenas paranaenses possuem pro-
posta pedagógica que contempla e respeita as nor-
mas e ordenamentos jurídicos próprios dos indíge-
nas e promove a afirmação da diversidade étnica de 
cada uma das comunidades, elaboradas na perspec-
tiva de positivar a presença desse povo na formação 
histórica, cultural, religiosa, política, econômica e 
social do Estado do Paraná. 

Além de atender às demandas educacionais e 
estruturais das escolas indígenas, a Secretaria de 
Estado da Educação homologa, por meio do Depar-
tamento da Diversidade, as Equipes Multidisciplina-
res, que têm por prerrogativa promover atividades 
referentes à educação para as relações étnico-ra-
ciais e ao ensino da história e da cultura indígena. 

Toda essa organização visa atender os 5.800 
(dados de 2016) estudantes indígenas matriculados 
na Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio.  

Gisele Brunetti da Silva*
Mara Rosane Machado*
Maria Daise Tasquetto Rech*
Soraia de Fátima Saleh*

AS ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS 
DO PARANÁ 

____________________ 
*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação

Em observação ao Referencial 
Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas (MEC, 1998), que consi-
dera que a presença de professores 
indígenas, nas escolas indígenas, ga-
rante a autonomia da comunidade 
na construção de uma educação es-
pecífica e diferenciada, e à Resolução 
CES n.° 3/1999, que determina que 
os professores tenham formação es-
pecífica para a educação intercultural 
e bilíngue e que sejam, preferencial-
mente, falantes da língua materna 
dos estudantes da comunidade/es-
cola, a Secretaria de Estado da Edu-
cação oferta eventos de formação 
inicial e continuada, específicos para 
os profissionais que atuam nas esco-
las indígenas. 

Artesanato Guarani
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ESCOLAS COM ESPECIFICIDADES

 Numa relação histórica com a ancestrali-
dade, a cultura e a identidade negra, a 

Educação Escolar Quilombola atende dois estabe-
lecimentos de ensino localizados nas Comunidades 
Remanescentes de Quilombos (CRQ): o Colégio Es-
tadual Quilombola Diogo Ramos, localizado na CRQ 
João Surá, município de Adrianópolis, e o Colégio Es-
tadual Quilombola Maria Joana Ferreira, localizado 
na CRQ Adelaide Maria da Trindade Batista, municí-
pio de Palmas.
 Essa modalidade de ensino desenvolve-se a 
partir de uma Proposta Curricular intitulada Educa-
ção Quilombola e Etnodesenvolvimento, que articu-
la eixos¹ que tratam das especificidades das Comuni-
dades Remanescentes Quilombolas, a qual serve de 
referência para as escolas localizadas nos territórios 
quilombolas e para as que atendem estudantes qui-
lombolas. 
 A Educação Escolar Quilombola fundamenta-
-se em marcos civilizatórios, memória coletiva, práti-
cas culturais, tecnologias, formas de produção do tra-
balho e tradições, conforme as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Escolar Quilombola. 
 Por meio de um trabalho pedagógico dife-
renciado, os estudantes têm acesso a uma educação 
que reconhece e valoriza a cultura afro-brasileira em 
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, o que 
contribui para os altos índices de sucesso escolar. 

ESCOLA QUILOMBOLA PRESERVA A 
CULTURA DO POVO NEGRO

Atividade pedagógica no Colégio Estadual Quilombola 
Maria Joana Ferreira, em Palmas. 

Cineiva Campoli Paulino Tono*
Clemilda Santiago Neto*
Edimara Gonçalves Soares*
Edna Aparecida Coqueiro*

____________________ 
*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação
¹Educação das Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Africana e Afro-brasileira, Meio Ambiente e Manejo Territorial, Or-
ganização Comunitária e Políticas Públicas, Etnodesenvolvimento Sustentável com Enfoque Territorial e Economia Solidária.

Atividade pedagógica no Colégio Estadual Quilombola 
Diodo Ramos, em Adrianópolis.
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________________________________________ 

²Sankofa significa “voltar e apanhar de novo aquilo que ficou para trás”.

 Os Encontros acontecem na perspectiva 
de efetivar a implementação da educação 
escolar quilombola, bem como ofertar formação 
continuada específica para os profissionais da 
educação que atuam nas escolas quilombolas e 
aos que atuam em escolas que atendem alunos 
oriundos de comunidades remanescentes de 
quilombo. 
 Com o intuito de avançar no processo 
de construção da educação escolar quilombola 
no estado do Paraná, a proposição do evento 
se constitui num espaço de diálogos e reflexões 
que possibilita aprofundar a análise sobre as 
experiências vivenciadas nas escolas quilombolas, 
bem como propor encaminhamentos pedagógicos 
e envolver questões da juventude negra, 
reconhecendo sua força criativa e renovadora da 
cultura. 
 Como forma de valorização da identidade 
da cultura negra, os estudantes dos colégios das 
Comunidades Remanescentes de Quilombos 
costumam não apenas praticar atividades de danças 
africanas e capoeira, mas aprendem o ideograma 
Sankofa² , que pertence a um conjunto de símbolos 
gráficos de origem akan chamado de adinkra. 

Encontros de Educação 
Escolar Quilombola Dentre as peças artesanais 

produzidas nas comunidades 
quilombolas, uma se destaca: as 
bonecas abayomi, que durante 
o período da escravidão eram 
confeccionadas pelas mães 
escravizadas para consolar seus filhos 
e protegê-los.

As bonecas eram feitas com 
nós dos tecidos rasgados das 
próprias vestes das mães e simboliza 
um encontro precioso entre as 
pessoas. Ao se dar uma abayomi 
para outra pessoa, busca-se passar 
prosperidade, força e luz.

Oficina de Bonecas Abayomi. Colégio Estadual 
Quilombola Maria Joana Ferreira, município de 
Palmas.

ESCOLAS COM ESPECIFICIDADES
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 Os símbolos adinkra 

representam ensinamentos que 

relacionam a história, a filosofia 

e a religião. Têm sua origem na 

população Ashanti, de Gana, e na 

população de Costa do Marfim. 

A tradição akan estampa os 

ideogramas em tecido e os esculpe 

em objetos. 

Mural - Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira, em Palmas. 

Nsoromma

Criança do Céu (estrelas)
Símbolo da Guarda, um 
lembrete que deus é pai 
e zela por todos os povos.

Nkyi 

Símbolo da iniciativa, 
do dinamismo e da 
versatilidade.

Nkonsokonson

Ligação símbolo da 
unidade das relações; 
lembra que na unidade 
encontra-se a força.

Gyen Nyame

Simboliza a supremacia 
de deus.

Símbolos Adinkra e
 seus significados 
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Iniciar as aulas com questões locais para 
se chegar ao conhecimento escolar. 

Essa é uma prática comum nas nove escolas 
das ilhas do litoral paranaense. 

Com uma proposta pedagógica 
específica1,  que respeita a diversidade 
cultural dos ilhéus e suas especificidades 
econômicas, e graças à política de inclusão 
da Secretaria de Estado da Educação, que 
prevê o acesso e a permanência na escola 
para todos os estudantes, a realidade desses 
alunos vem mudando. 

Se antes tinham que fazer a travessia 
ilha-continente para frequentar uma escola, 
estando sujeitos às diferentes condições 
marítimas em pequenos barcos, agora 
podem cursar até o ensino médio na própria 
ilha. 

O transporte é feito das comunidades 
para as escolas das ilhas, assegurando 
a universalização da educação e 
proporcionando  maior segurança aos 
alunos. 

Ana Sueli Ribeiro Vandresen* 
Josemary Moreno Delgado Rech*
Michelle Renata Borsatto*

VALORIZAÇÃO EDUCACIONAL NAS 
ESCOLAS DAS ILHAS

____________________ 
*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação

Colégio Estadual do Campo de Superagüi, município de Guaraqueçaba.
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A Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (Seed) é a primeira do país a 

ter uma coordenação que atende à população 
cigana. 
 Em cumprimento à Resolução CNE/CEB 
n.° 03/2012, que define diretrizes para o aten-
dimento de educação escolar para populações 
em situação de itinerância, a Coordenação de 
Educação Escolar Indígena e Cigana tem por 
objetivo levantar dados, desenvolver estudos 
e discutir políticas públicas educacionais para 
atendimento aos povos ciganos. 
 Com a finalidade de divulgar e valorizar 
a cultura e as tradições ciganas, a Seed oferta, 
em parceria com a Associação de Preservação 
da Cultura Cigana, eventos de formação 
continuada e apresentações artísticas que dão 
visibilidade aos povos ciganos que moram ou 
passam pelo Paraná. 

EDUCAÇÃO CIGANA
Gisele Brunetti da Silva* 
Mara Rosane Machado*
Maria Daise Tasquetto Rech*
Soraia de Fátima Saleh*
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Cláudio Domingos Iovanovich – Cigano Rom. 

Seminário da Diversidade realizado em Foz do 
Iguaçu no ano de 2016.
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*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação
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Pensar a educação para a população do 
campo como uma vertente integradora 

de experiências que promove no espaço escolar 
a constituição da identidade desse segmento e a 
produção de novos conhecimentos. Esse é o norte 
das políticas adotadas para garantir educação de 
qualidade que respeite a diversidade cultural dos 
povos do campo.  

Assim, o direito universal à educação é 
reafirmado, possibilitando, de forma democrática, 
voltada à cultura e às especificidades humanas e 
sociais dos sujeitos que vivem e trabalham no campo, 
condições para o desenvolvimento sustentável e o 
conseguinte enraizamento dos jovens à sua cultura 
e comunidade.  

A Secretaria de Estado da Educação considera 
escolas do campo aquelas localizadas em áreas 
rurais, nas ilhas do litoral paranaense e em 
áreas urbanas, desde que atendam a maioria de 
estudantes oriundos do campo e que se reconheçam 
como povos do campo. 

Essas escolas têm a possibilidade de se 
organizarem de acordo com suas peculiaridades 
locais e econômicas, garantidas pelos artigos 23 e 
24 da Lei Federal n.° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação). Dessa forma, possuem proposta 
pedagógica diferenciada, com foco na diversidade 
do campo em todos os seus aspectos: sociais, 
culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração 
e etnia, articulando-se em quatro eixos temáticos: 
Trabalho e divisão territorial; Cultura e identidade; 
Interdependência campo-cidade, questão agrária e 
desenvolvimento sustentável; Organização política, 
movimentos sociais e cidadania.

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Ana Sueli Ribeiro Vandresen*
Josemary Moreno Delgado Rech*
Michelle Renata Borsatto*

Colégio Estadual do Campo José Martí, município de 
Jardim Alegre 

Escola de Educação Integral e do Campo Barão de Lucena, 
município de Nova Esperança 

O Paraná conta com as Diretrizes 
Curriculares da Educação do Campo da 
Rede Pública de Educação Básica. Este 
documento, construído coletivamente, 

visa nortear o trabalho do professor, 
voltado à apropriação do conhecimento 

pelos estudantes e à efetivação de um 
currículo dinâmico e democrático.

____________________ 
*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação
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As Escolas Itinerantes estão localizadas 
nos acampamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e têm por 
objetivo atender os estudantes em situação de 
itinerância. 

Essas escolas são assim denominadas 
porque acompanham os estudantes nos 
acampamentos e ocupações, bem como quando 
há uma reintegração de posse e a consequente 
desocupação dos acampamentos do Movimento. 

O Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 
Strozak, de Rio Bonito do Iguaçu, é a escola base 
das Escolas Itinerantes, que possibilita a oferta do 
ensino e a gestão escolar. 

O diferencial dessa modalidade de escola 
é a sua Proposta Pedagógica, fundamentada 
na organização curricular por Área do 
Conhecimento, vinculada à proposta dos Ciclos 
de Formação Humana, baseada no processo 
de desenvolvimento humano global, com 
base nas especificidades dos sujeitos e ritmos 
de aprendizagem e que prevê a seguinte 
temporalidade: infância, pré-adolescência, 
adolescência, juventude. 

A partir do assentamento das famílias 
itinerantes acampadas, as Escolas Itinerantes 
podem se tornar Colégios Estaduais do Campo 
de Assentamento.

ESCOLAS ITINERANTES

Escola Itinerante Herdeiros do Saber, município de Rio Bonito do Iguaçu 

Ana Sueli Ribeiro Vandresen*
Josemary Moreno Delgado Rech*
Michelle Renata Borsatto*

____________________ 
*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação
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A Educação de Jovens e Adultos¹ (EJA) é uma 
modalidade da Educação Básica destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio em idade 
própria. 

Essa modalidade busca assegurar práticas peda-
gógicas que ofereçam “oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alu-
nado, seus interesses, condições de vida e trabalho”, 
como previsto nos artigos 37 e 38, da Lei Federal n.º 
9.394/96. 

No Paraná, é ofertada em todo o sistema de 
ensino (rede municipal, estadual e particular). Na 
rede estadual, a oferta da EJA é realizada em 97 
Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e 
Adultos (Ceebja), 270 escolas de EJA e em 600 Ações 
Pedagógicas Descentralizadas (Aped). 

Angelo Roberto Manfra*
Clarice de Lima Coltro*
Edilson Gomes Costa*
Elaine Locoman dos Santos*
Elizabeth Maria Hoffmann*
Francismara Estevão*
Leticia Garcia Bortolozzi*
Marcia Leonora Dudeque*
Maria do Socorro Ferreira de Moraes*
Marly Albiazzetti Figueiredo*
Valeria Antunes Frederico*

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

____________________ 
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação
¹Acesse: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
²Acesse: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1332

EDUCAÇÃO PARA PRIVADOS DE LIBERDADE
A EJA ofertada às pessoas em privação de liberdade²  é um direito humano subjetivo previsto na 

legislação internacional e brasileira, em tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das 
políticas de direitos humanos e privação de liberdade. Ela busca atender às especificidades dos diferentes 
níveis da educação e é extensiva aos internos em regime fechado, semiaberto e internação provisória, 

ESCOLAS COM ESPECIFICIDADES

He
de

so
n 

Al
ve

s/
Se

ed



49

assim como aos que se encontram em liberdade 
assistida ou são egressos do Sistema Socioeducativo 
e do Sistema Prisional. 

Nos estabelecimentos penais do Paraná, em 
parceria com o Departamento Penitenciário da Se-
cretaria da Segurança Pública e Administração Peni-
tenciária, a escolarização dos apenados é realizada 
por nove Ceebja, especialmente criados e autori-
zados para atender a essa demanda, com proposta 
pedagógica específica, garantida com a publicação 
de Resoluções Conjuntas e pelo Plano Estadual de 
Educação no Sistema Prisional do Paraná.

Nos 19 Centros de Socioeducação (Cense), em 
parceria com o Departamento de Atendimento 
Socioeducativo da Secretaria da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, a oferta educacional é realizada 
pelo Programa de Educação na Socioeducação 
(Proeduse)³, por meio de Ações Pedagógicas Descentralizadas (Aped) vinculadas às instituições de 
ensino sede. Esse atendimento encontra-se amparado, legalmente, em Termo de Cooperação Técnica, 
Resolução Conjunta e pelo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo.

PROGRAMA PARANÁ ALFABETIZADO
O Programa Paraná Alfabetizado4, criado em 2004, é uma ação do Governo do Estado do Paraná 

em parceria com o Programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal, Prefeituras Municipais, demais 
organizações governamentais e sociedade civil. O programa tem como objetivo a universalização da 
alfabetização aos jovens, adultos e idosos paranaenses não alfabetizados com 15 anos ou mais, na 
perspectiva da superação do analfabetismo, garantindo o acesso à leitura e à escrita como direito à 
educação básica e como instrumentos de cidadania. 

Gerido pela Coordenação de Educação de Jovens e Adultos do Departamento de Educação Básica, 
o Programa visa articular ações governamentais buscando garantir à população em processo de 
alfabetização o acesso às demais políticas, benefícios e serviços sociais públicos, de forma a superar as 
diversas situações de exclusão nas quais se encontram. Além disso, por meio  de ações conjuntas com 
as Secretarias Municipais de Educação para garantir a EJA Fase I do ensino fundamental, possibilita 
condições para a continuidade da escolarização aos egressos alfabetizados. 

________________
³Acesse: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1671 
4Acesse: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62



 

O Centro de Atividades Pedagógicas Vila da Cidadania, em 
Piraquara, região metropolitana de Curitiba, atende alunos de 
instituições de ensino localizadas em áreas de risco social daquele 
município e de Quatro Barras, Pinhais, Colombo, São José dos 
Pinhais e Curitiba. 

VILA DA
CIDADANIA



 

A Vila possui uma cidade-mirim com toda estrutura de uma 
cidade, onde os estudantes participam de atividades de 
complementação curricular voltadas para educação financeira, 
sustentabilidade, empreendedorismo, cidadania e geração de 
rendas, de acordo com a faixa etária. 
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EDUCAÇÃO           
   EM DIREITOS                  

HUMANOS

As escolas são espaços fundamentais para debater os 
princípios que norteiam os Direitos Humanos para que eles 
se efetivem na sociedade. Dignidade da pessoa humana, 
igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das 
diferenças e diversidades, laicidade do Estado e democracia 
na educação são alguns dos temas que devem estar 
presentes nas discussões da comunidade escolar.
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A Coordenação da Educação das 
Relações de Gênero e Diversidade 

Sexual foi institucionalizada no ano de 
2011. Isso representa um grande avanço nas 
políticas públicas do Estado e faz da Secretaria 
de Estado da Educação do Paraná (Seed) 
referência nacional no desenvolvimento 
de ações educacionais para a igualdade de 

gênero, diversidade sexual e de enfrentamento 
ao preconceito e discriminação.

Educar com essa perspectiva contribui 
para a desconstrução e desnaturalização do 
machismo, homofobia e transfobia, além de 
afirmar o direito à diversidade de expressão, 
vivência da sexualidade e identidade de 
gênero. 

GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL
NAS ESCOLAS PARANAENSES
Angélica Koefender Maia*
Eliana de Fátima de Silva Vieira*
Helio Puchalski*
Kenneth Dias dos Santos*
Melissa Colbert *

____________________ 
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação
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A escola é espaço de formação humana, por isso 
esses conteúdos devem ser contemplados no currículo 
escolar, a fim de construir uma sociedade plural, 
multicultural, democrática e respeitosa. Para isso, 
a Seed promove ações de formação continuada 
para professores, produz e disponibiliza, por 
meio dos 32 Núcleos Regionais de Educação, 
material didático e suporte técnico pedagógico 
para as escolas da rede estadual.

Dentre as ações da coordenação 
destacam-se a promoção dos direitos humanos 
da população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) e o enfrentamento às 
violências contra mulheres.

A campanha Escola Livre de Violência contra 
as Mulheres, lançada em 2015, provoca reflexões 
sobre a cultura que inferioriza o feminino envolvendo 
meninas e meninos, homens e mulheres na busca da 
eliminação das violências nas relações de gênero.

A promoção dos direitos humanos da população 
LGBT se dá por meio da formação da comunidade 
escolar, na busca da mudança de paradigmas. Uma 
das ações que garante o reconhecimento e o respeito 
dessa população é a política afirmativa do uso do nome 
social de mulheres e homens travestis e transexuais. 
Esse uso possibilita o reconhecimento da identidade 
de gênero desses(as) estudantes e contribui com sua 
permanência na escola. 

O respeito, o reconhecimento e a valorização 
de mulheres e homens (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais, heterossexuais e intersexuais) 
são imprescindíveis para a efetivação do direito à 
educação para todas as pessoas.

O nome social 
possibilita a 

garantia do direito à 
educação pública para 

mulheres e homens 
travestis e transexuais, em 
todos os estabelecimentos 
de ensino da rede estadual 

de educação básica. 
No estado do Paraná, esse 

é um direito garantido!
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Colégio Estadual Ary 
João Dresch

Em Nova Londrina, a equipe 
gestora do Colégio Estadual 
Ary João Dresch faz com que 
a maioria das decisões sejam 
discutidas de forma coletiva. 
A comunidade escolar dialoga, 
participa e avalia o trabalho 
realizado pela escola não 
apenas no planejamento 
de ações, mas na própria 
organização das atividades 
escolares. O resultado: um 
índice de IDEB (2015) de 6.1.

Colégio Estadual do Campo Santa Izabel

No Colégio Estadual do Campo Santa Izabel, em Bituruna, um dos maiores 
problemas da escola era o alto índice de faltas dos estudantes por causa da 

dificuldade de acesso devido à distância das residências até o ponto de ônibus 
e à cultura das famílias que não reconheciam a importância da escola na 

formação dos filhos. Uma proposta: mutirões com a participação das famílias. 
Em um deles, as mães transformaram um matagal em um ambiente que serve 

para aulas ao ar livre de todas as disciplinas.

ESCOLAS COM 
BOAS PRÁTICAS



Colégio Estadual de Iporã

Comprometido com a aprendizagem e com a formação integral do 
aluno, o Colégio Estadual de Iporã, em Iporã, Noroeste do Estado, 
realiza uma série de atividades que envolvem toda a comunidade 
escolar. O resultado: uma delas recebeu, em 2016, um prêmio nacional 
ao contribuir no combate ao mosquito Aedes aegypti na região. 

Colégio Estadual do Campo 
Professora Maria de

 Jesus Pacheco Guimarães

Os estudantes do Colégio Estadual
do Campo Professora Maria de Jesus 

Pacheco Guimarães, em Guarapuava, 
têm uma oportunidade a mais para 

terem sua voz ouvida na escola. 
Foram implantados núcleos setoriais 

(organização estudantil, ambiental, 
ensino, esportivo, financeiro,

 histórico-cultural, tecnologia, 
saúde e comunicação) 

que realizam várias ações 
ao longo do ano.

Colégio Estadual Marechal Rondon

Para atender às propostas do Minha Escola Tem Ação (META), da Secretaria de Estado 
da Educação, que busca concretizar propostas de melhorias na gestão escolar, o Colégio 
Estadual Marechal Rondon, em Campo Mourão, promove um projeto de integração 
com as famílias, com o foco na aprendizagem. O objetivo é discutir com os familiares 
temas relevantes que interferem na vida dos estudantes e, assim, melhorar as relações 
da comunidade escolar.
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Quando chegou a Campina Grande 
do Sul, Região Metropolitana de 

Curitiba, em 1991, Jaqueline Thomé Passos 
não esperava se tornar diretora do Colégio 
Estadual Terra Boa. Muito menos, sabia dos 
enormes desafios que teria que enfrentar 
em uma comunidade, que na época, sofria 
com a vulnerabilidade social e com a falta de 
infraestrutura. O jeito foi arregaçar as mangas 
e mudar a realidade com muito trabalho, 
persistência, coragem e determinação.

A maioria das famílias dos quase 200 alu-
nos não morava próximo da escola. A comuni-
dade era carente e as infraestruturas tanto da 
escola quanto onde ela estava inserida ainda 

deixavam um pouco a desejar. Era comum o 
abandono dos estudos por parte dos alunos 
por diversas circunstâncias, até mesmo com o 
apoio da família, boa parte analfabeta. As difi-
culdades eram tantas que até mesmo a escola 
estava ameaçada de ser fechada.

O maior esforço foi envolver a comunida-
de. E foi preciso perceber quais eram as gran-
des necessidades que essas pessoas tinham an-
tes de pedir o seu apoio. Buscou parcerias para 
realizar algumas ações. Instituições de ensino 
superior, governos municipal e estadual, e enti-
dades privadas entenderam e cooperaram com 
o seu projeto. Aos poucos, a comunidade foi se 
aproximando da escola, e passou a participar.

Colégio Estadual Terra Boa, em Campina Grande do Sul
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QUANDO O
GESTOR MUDA
A REALIDADE DA
ESCOLA

A diretora também promoveu mudanças 
na parte pedagógica para atender às 
necessidades de professores e alunos. Uma 
delas foi a colocação de duas disciplinas no 
currículo dos alunos (situação permitida 
na época): relações humanas e filosofia. A 
medida provocou diversas mudanças benéficas 
na maneira de pensar e de se comportar 
nas pessoas. Os reflexos apareceram na 
aprendizagem e no convívio.

Metas educacionais passaram a ser 
estabelecidas e acompanhadas. Professores 
se aproximaram dos alunos para analisar 
e enfrentar as defasagens de ensino. Os 
índices de reprovação e de abandono foram 
despencando.

Além das recompensas pessoais, a atuação 

de Jaqueline rendeu um reconhecimento -- ela 

foi vencedora do Prêmio Nacional de Referência 

em Gestão Escolar, do Conselho Nacional dos 

Secretários de Estado da Educação (Consed), de 

1999.

Atualmente longe da área da educação, 

Jaqueline lembra o que a fazia ir à escola todos 

os dias. “Não foi fácil, mas existia o aluno, nosso 

maior tesouro. Nada é mais gratificante do que 

olhar para um aluno e perceber a sua vontade 

de aprender”, afirmou a ex-diretora com a cer-

teza de ter contribuído para a transformação da 

vida de muitas pessoas.
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Nas escolas estaduais do Paraná, a educação ambiental é 
contemplada em seus projetos políticos-pedagógicos e busca um 
trabalho interdisciplinar para transformar a instituição de ensino 
em um espaço educador sustentável. O conhecimento é usado para 
reflexão e entendimento da realidade socioambiental e para apontar 
ações de mudança positivas na sociedade.
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Parceria entre Sanepar e Seed forma 
multiplicadores de educação ambiental

Em comemoração aos 70 anos da 
Secretaria de Estado da Educação, 

a Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) promoveu, nos meses de abril 
e maio, a oficina “Formação continuada 
com ênfase nas questões de Educação 
Ambiental e Recursos Hídricos” para 
professores e técnicos da Secretaria e 
dos Núcleos Regionais de Educação de 
Curitiba, Área Metropolitana Norte e Área 
Metropolitana Sul. 

 Os encontros ocorreram no Centro 
de Educação Ambiental Mananciais da 
Serra (CEAM), na Barragem do Rio Cayu-
guava, localizado no município de Piraqua-
ra. Com o objetivo de formar multiplicado-

res na área de Educação Ambiental, foram 
realizadas atividades de sensibilização e 
orientação ambiental por meio de temas 
relacionados à sustentabilidade e à pre-
servação dos recursos hídricos. 

 Os participantes tiveram a oportuni-
dade de visitar o Reservatório do Carvalho 
e de ver as exposições temáticas perma-
nentes sobre o patrimônio natural e histó-
rico da região. Também aprenderam sobre 
o processo de captação, tratamento e dis-
tribuição de água e sobre coleta e trata-
mento de esgoto.

 Participaram, ainda, de palestras 
sobre saneamento ambiental no Paraná 
e sobre água e cidadania. Visitaram a 
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Leitura -- Outra ação desenvol-
vida pela Sanepar, voltada à edu-
cação, é a campanha “Livro Solidá-
rio”. Por meio da doação de livros, 
a Sanepar incentiva e democratiza 
a leitura entre crianças e jovens de 
comunidades rurais.

 Ao todo, este ano, foram 
entregues mais de quatro mil 
livros para as localidades rurais de 
Rebouças, Prudentópolis, São João 
do Triunfo e São Judas Tadeu. O 
critério para a comunidade rural 
ser beneficiada é ser assistida pela 
Sanepar no abastecimento de água.
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nascente do Rio Iguaçu, o apiário, a estufa com plantas medicinais, a horta orgânica, o local 
onde é realizada a compostagem e o mirante para conhecer a geologia e geomorfologia  
da região. Aprenderam sobre separação de resíduos, produção de alimentos orgânicos e a 
estrutura dos reservatórios Piraquara I e Piraquara II. 

 Depois dos encontros, os participantes desenvolveram um Programa de Multiplicação 
referente à preservação de recursos hídricos e saneamento básico em seus locais de 
trabalho, buscando integrar e articular a teoria e a prática na ação cotidiana, estimulando 
o fortalecimento de uma consciência crítica sobre questões ambientais.



64

Programa para que o óleo de cozinha 
não vá à rede de esgoto é ampliado

Por meio de parcerias públicas e 

privadas, a Companhia de Saneamento do 

Paraná (Sanepar) prevê que 500 mil litros de 

óleo por mês sejam destinados corretamente 
por meio do programa Trate Bem a Rede, 
lançado na manhã do dia 26 de junho, no 
Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

O objetivo é conscientizar a população 
paranaense a dar o destino adequado ao 
óleo de cozinha usado e evitar danos ao meio 
ambiente e ao sistema de esgoto. O programa 
funcionará, inicialmente, em Curitiba e 
Região Metropolitana, num modelo completo 
de logística reversa. Empresas, sociedade 
civil organizada e população fazem parte do 

ciclo para que o óleo seja transformado em 

biodiesel, sabão e outros produtos. 

Mounir Chaowiche, presidente da 

Sanepar, explicou que a iniciativa vem ao 

encontro da Política Ambiental da Companhia, 

que se compromete com a promoção de 

ações socioambientais internas e externas. “É 

possível nos unirmos para deixar um ambiente 

justo e em condições dignas para as futuras 

gerações.”

O governador do Paraná, Beto Richa, 

participou do lançamento da nova etapa 

do programa e ressaltou o protagonismo da 

população. “Os moradores poderão depositar 

o óleo de cozinha nos diversos postos de 
coletas instalados a partir do programa. Em vez 
de causar prejuízos aos cofres públicos para a 
manutenção da rede coletora, nós teremos, 
agora, a possibilidade de que entidades façam 
receita com a correta utilização do resíduo.”

COMO VAI FUNCIONAR – As empresas 

privadas participantes do projeto irão 

distribuir kits para a coleta do óleo de 

cozinha às organizações parceiras. Estas serão 

responsáveis por abordar a comunidade, 

arrecadar o óleo e encaminhá-lo para as 

recicladoras de óleo de cozinha, gerando 

receita para as entidades. As famílias que 

participarem vão receber um funil em forma 

de esfera que serve, exclusivamente, para o 

descarte de óleo usado em garrafas PET.

Entre as organizações parceiras da 

Sanepar já estão a Polícia Militar do Paraná, o 

Corpo de Bombeiros, as igrejas Católica e do 

Evangelho Quadrangular e as escolas estaduais 

com curso técnico em meio ambiente.
Desde 2011, a Ação Social São 

Marcos, gestora do Eco Solidariedade, faz 
o gerenciamento solidário de resíduos de 

fritura, com finalidade social e ambiental. Cada 

litro de óleo é destinado para a fabricação 
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 Alunos visitam o Ecoexpresso em Foz do Iguaçu.

Funcionários contam história do saneamento em Foz do Iguaçu

Sanepar incentiva crianças a preservarem rios urbanos em Foz do 
Iguaçu.

do biodiesel. O dinheiro arrecadado vai para 

projetos sociais. Por meio do programa, o 
objetivo é ampliar a abrangência dessa 
iniciativa.

“Ao arrecadar esse resíduo de fritura, 
impedindo que ele vá contaminar o meio 
ambiente, nossos rios e mananciais, a gente 
destina esse mesmo material para a produção 
de biodiesel, fechando, assim, a cadeia de 
sustentabilidade”, explica o presidente do Eco 

Solidariedade, padre Carlos Marson.

UM GRANDE VILÃO – O óleo de cozinha é 

um grande vilão para o bom funcionamento do 

sistema de esgoto. Junto com outros materiais, 

como panos, plásticos e cabelos, formam uma 

crosta que entope a tubulação. Do início de 

2016 até maio deste ano, foram feitos 1.960 

serviços de desobstruções de rede, quando 

é necessária intervenção para retirar os 

resíduos que entopem a tubulação. Por isso, a 

necessidade de o óleo ser separado e destinado 

corretamente. 
O “Se ligue nessa ideia, sem óleo na 

rede” faz parte de um grande programa 
socioambiental da Sanepar, chamado de Trate 
Bem a Rede, que é permanente e reúne todos 
os projetos voltados para a conservação e a 
manutenção adequada da rede de esgoto de 

todo o Paraná.



CENTRO ESTADUAL 
DE CAPACITAÇÃO 
EM ARTES
GUIDO VIARO



O Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, localiza-
do na capital paranaense, oferece Cursos de Arte nas áreas de Ar-
tes Visuais, Dança, Música e Teatro, além de Literatura e Cultura 
Corporal. Os cursos são direcionados a professores das redes Es-
tadual e Municipal e a estudantes dos Cursos de Pedagogia, Ma-
gistério Superior e Formação de Docentes. Para a comunidade, 
são ofertados cursos livres de Arte Circense, Desenho e Pintura, 
Mosaico, Violão, Canto Coral e Técnica Vocal, Teatro, Danças Cir-
culares, Prática Instrumental e Preparatório para processos sele-
tivos de Graduação em Arte.
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O Museu da Escola Paranaense (MEP), 
vinculado à Superintendência da 

Educação, tem como principal objetivo a 
valorização da memória e do patrimônio 
cultural dos estabelecimentos de ensino da rede 
pública estadual por meio do desenvolvimento 
de pesquisa e da formação pedagógica em 
Educação Patrimonial. 

  O MEP tem como missão valorizar o 
patrimônio cultural, artístico, documental e 
histórico das instituições de ensino trabalhando 
a educação patrimonial e a memória decorrente 
da apropriação e pertencimento. Dessa forma, 
compete ao MEP embasar e acompanhar, 
dando ênfase às questões pedagógicas, a 
criação dos Centros de Memória das escolas.

Os Centros de Memória são espaços 
locais ou regionais de proteção do patrimônio 
cultural, sendo parte constituinte do Museu. 
Poderão ser implantados nas escolas 
obedecendo ao Plano Museológico proposto 
pelo MEP. Os gestores serão responsáveis pela 
guarda, conservação e preservação de seus 
acervos. O patrimônio dos bens materiais e 
imateriais do MEP é formado pelos acervos 
das instituições de ensino, que se constituem 
como patrimônio público. 

Os Centros de Memória poderão também 
incentivar o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, visando à valorização e formação 
acerca do patrimônio cultural presente na 
comunidade escolar à qual estão inseridos. 
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____________________
*Coordenador do Museu da Escola Paranaense.

Dentro das ações previstas, o MEP tem como 

propósito formar, divulgar, capacitar e estimular ações 

que permitam ampliar o entendimento de educação 

patrimonial e memória nas escolas e nos Núcleos 

Regionais de Educação. 

Sob esse viés, o MEP promove cursos, palestras, en-

contros, exposições, debates, seminários, webconferên-

cias e visitas pedagógicas nas escolas, conforme a pro-

posta do Plano de Ação do Biênio 2016-2017 e de acordo 

com o Regimento Interno do MEP. 

Neste ano em que a Secretaria de Estado da Educação 

completa 70 anos, o Museu da Escola Paranaense passa por 

um momento importante de sua história e, em breve, 

abrirá oficialmente a sua sede à comunidade.
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MUSEU DA 
ESCOLA 
PARANAENSE
Cláudio Luís Nascimento Ogliari*

O Museu da Escola Paranaen-
se está localizado na Rua Bispo Dom 
José, 2.006, Bairro Batel, no município 
de Curitiba. O imóvel, construído em 
1906 e inaugurado em fevereiro do 
ano seguinte para abrigar o Grupo Es-
colar Cruz Machado, foi tombado pela 
Coordenação de Patrimônio Cultural 
da Secretaria de Estado da Cultura por 
meio do Processo n.º 07/2007, com 
inscrição no Livro Tombo 171-II, de 25 
de maio de 2012.  Com a transferência 
daquele Grupo Escolar para o antigo 
Grupo Escolar Dezenove de Dezembro 
em 1925, o prédio abrigou diversas 
repartições, passando a ser sede do 
MEP em 2014. 
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O Observatório Astronômico e o Planetário do Colégio 
Estadual do Paraná estão abertos à comunidade para 
realização de observações astronômicas. As sessões de 
planetário variam em função da idade do visitante. Em 
datas preestabelecidas, é ofertado o Curso de Astronomia 
para a comunidade, totalmente gratuito e com certificação. 

OBSERVATÓRIO 
ASTRONÔMICO
E PLANETÁRIO DO 
COLÉGIO ESTADUAL 
DO PARANÁ
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O Planetário também oferece ao público, um domingo por 
mês, sessão matinal com duração de uma hora. Já a visitação 
pública ao Observatório, localizado no município de Campo 
Magro, acontece no primeiro sábado de cada mês, no 
período noturno. 



PARQUE DA 
CIÊNCIA
NEWTON 
FREIRE MAIA

 Centro interativo de divulgação científica e tecnológica 
vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 
o Parque da Ciência Newton Freire Maia, localizado no 
município de Pinhais, tem como objetivo promover a 
compreensão pública do conhecimento de Ciência, 
Tecnologia, Arte e Cultura.
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Ingressei no Colégio Esta-
dual do Paraná em 1974, aos 
catorze anos de idade, para 
cursar o segundo grau, con-
cluído em 1976. As lembranças 
desse curto período, apenas três 
anos, são as melhores possíveis.

A imponência do prédio e suas con-
fortáveis instalações tornavam extremamente 
agradável a frequência às aulas. 

Meu turno era o da noite e sempre me 
impressionava ver o formigueiro de alunos 
nos horários de chegada e de saída do colégio. 
Mais empenhados em desfrutar dos prazeres 
da adolescência, os alunos, de modo geral, não 
expressavam temor ou preocupação com o mo-
mento político então vigente. Aliás, não recor-
do de qualquer resquício que nos pudesse su-
gerir qualquer espécie de ingerência militar no 
cotidiano da escola.

Piá curitibano e residente no bairro das 
Mercês, minha rotina diária de estudante cole-
gial consistia, após dar expediente na ourivesa-
ria de meu pai (imigrante croata), em apanhar 
o ônibus para o Centro da cidade (Alcides Mu-
nhoz ou Vista Alegre). Não havia horário de ve-
rão, por isso quase sempre chegava ao colégio 
com a noite caindo sobre Curitiba. Já no Centro, 
meu trajeto favorito era o caminho pela antiga 
e erótica Riachuelo, com os seus efervescentes 

Bar Graxaim e cine Scala, um e 
outro inacessíveis para mim. 
Descia, então, pela mesma 
Riachuelo, onde as românticas 

prostitutas se enfileiravam ao 
longo das calçadas, fazendo ten-

tadoras ofertas (algo em torno de 
“cincão pelo instante”), cujo valor, dema-

siado alto para as minhas parcas economias, eu 
jamais tive nos bolsos de menino imberbe. Logo 
adiante, passava em frente ao quartel (esquina 
com a Carlos Cavalcanti) e, em rápidos passos, 
deixava para trás a Praça do não mais solitário 
Homem Nu que, pouco antes (1972), houvera 
recebido a companhia da Mulher Nua, alcan-
çando, enfim, o Passeio Público e a Casa do Es-
tudante Universitário (CEU), ambos vizinhos do 
Estadual.

Programa obrigatório, quando sobrava 

algum troco, era passar, antes mesmo da pri-

meira aula, no subsolo do colégio para comer 

um pedaço de pizza na cantina, cujo delicioso 

aroma jamais esqueci. No mesmo subsolo, uma 

passada na sala de música, onde alunos talen-

tosos brilhavam ao piano, violão e bateria. Pa-

rece que ainda ouço a deliciosa Tarde em Itapoã 

(Toquinho e Vinicius), dentre tantas outras be-

las canções que a garotada executava com de-
dicado esmero.

VIDA LONGA AO COLÉGIO ESTADUAL 
DO PARANÁ!
Sérgio Luíz Kukina*

EX-ALUNOS DA REDE ESTADUAL
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Em sala de aula, os professores (não lembro de exceção) eram rigo-

rosamente excelentes. Como esquecer, em meio a esse virtuoso elenco, da 

severa e pequenina professora Judith Pimentel, em suas impecáveis aulas 

de português; do professor Mochon, nos ensinando perspectiva e seus in-

sondáveis pontos de fuga; ou, fora de sala, das animadas aulas de educa-

ção física, dadas nos sábados à tarde pelo professor Pachequinho, que nos 

incentivava a dar voltas intermináveis em torno do campo de futebol ou a 

perder o medo de mergulhar na desafiadora piscina, pulando do trampolim 

mais alto...

Com alguma frequência, os urros dos leões, onças e tigres do Passeio 

Público (ainda não havia o novo Zoológico, para onde os grandes animais 

foram depois transferidos) obrigavam os professores a interromper as au-

las, despertando o imaginário dos alunos. Parecia estarmos em meio a al-

guma espécie de savana ou floresta. 

Fanáticos por futebol, por vezes saíamos depois do recreio em dire-

ção ao Belfort Duarte (hoje Couto Pereira) para assistir o segundo tempo 

de algum jogo noturno importante, isso, é claro, após os portões do está-

dio serem abertos no segundo tempo, sem que precisássemos pagar pelo 

ingresso. Meu rubro-negro (o glorioso Furacão), naquele tempo, também 

mandava alguns jogos lá em frente à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

justificando meu sacrifício de entrar em estádio do vil adversário.

Se na vinda para o colégio a atração eram as meretrizes da Riachuelo, 

à saída das aulas (em torno das 23:00 h), quem roubava a cena e a nossa 

atenção eram os travestis, que se empoleiravam ao longo das cercas do 

escuro Passeio Público. Eram, porém, respeitosos com os alunos e nunca 

testemunhei qualquer entrevero ou cenas depreciativas de qualquer das 

partes. Desconfio, hoje, que nosso vampiro Dalton Trevisan, ao seu modo 

invisível, a tudo isso assistia, tomando suas preciosas notas literárias.  

Não posso, também, deixar de lembrar do acolhedor teatro da escola 

(se bem recordo, com poltronas de madeira da Móveis Cimo), que tinha 

uma programação sempre convidativa. Por essa época (década de 1970), 

a coqueluche cultural, na música, era o projeto seis e meia, que não se 

restringia ao Guaíra e ao Paiol. Vários artistas passaram pelo teatro do Esta-

EX-ALUNOS DA REDE ESTADUAL
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dual. Em especial, lembro da presença, em mais de uma ocasião, do 

jovem e talentoso João Bosco, que, com camisa de goleiro de futebol 

e violão às costas, caminhava por entre os alunos até subir ao palco, 

fazendo-nos vibrar com Kid Cavaquinho, O Mestre Sala dos Mares, 

De Frente pro Crime, Dois pra Lá Dois pra Cá, O Ronco da Cuíca, e por 

aí afora. Certamente que ainda não tínhamos a verdadeira dimensão 

da qualidade exuberante dessas músicas todas, nascidas de sua vito-

riosa parceria com o exímio letrista Aldir Blanc.   

Vencido, enfim, o desafio de ter concluído os três inesquecíveis 

anos do segundo grau, fico imaginando o rumo que tomaram meus 

tantos companheiros de turma. A manutenção e a continuidade dos 

vínculos de amizade, naqueles idos, era bem mais difícil. Há quarenta 

anos atrás, estávamos imersos na era analógica. No campo das co-

municações, por assim dizer, a modernidade consistia nos orelhões 

com ficha telefônica e na máquina de datilografia. O mimeógrafo e o 

papel carbono imperavam, pois o mágico xerox ainda não se achava 

difundido. Em nosso modesto e restrito universo, é claro que não se 

poderia cogitar do pulsante mundo digital em que hoje vivemos. A 

vida on line era impensável.

Mas como éramos felizes, e sabíamos disso!

Em meio a essa brevíssima viagem ao passado, estou certo de 

que todos nós que tivemos o privilégio de estudar no Colégio Estadu-

al do Paraná, trazemos em nosso peito o indisfarçável e permanen-

te orgulho de termos sido alunos dessa tão querida escola pública, 

patrimônio educacional e cultural do povo paranaense há 170 anos.

Brasília, fevereiro de 2017.
Sérgio Luíz Kukina
Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Orgulhosamente, ex-aluno do Colégio Estadual do Paraná 

Mas como 
éramos felizes e 
sabíamos disso!

EX-ALUNOS DA REDE ESTADUAL
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Se hoje sou uma mulher 

independente e que 

se sente realizada exercendo 

um trabalho alinhado ao meu 

propósito de vida, devo isso a 

duas pessoas: meus pais.  Minha 

mãe, hoje com 84 anos, uma 

guerreira, não mediu esforços para 

ajudar seu companheiro a realizar o sonho 

de ver suas filhas formadas. Meu pai, por não ter 

tido acesso à educação além do primário, queria 

um destino diferente para mim e minhas três 

irmãs. 

Para que isso fosse possível, vendeu tudo 

o que tinha em Cascavel e viemos os seis para 

Curitiba, para estudar num dos melhores colégios 

da capital – o Colégio Estadual do Paraná. Agora, 

a sonhada formação superior só dependeria de 

nós.

Dizem que a primeira impressão é a que 

fica, e realmente ficou.  Grande, imponente, 

muitas salas de aula, laboratórios, uma piscina 

enorme, quadras de esporte, uma infraestrutura 

de sonho para aquela garota do interior. Esse era 

o Colégio em 1975. 

E como não me lembrar do ateliê de artes 

no subsolo, refúgio preferido em tantos recreios. 

Acesso a todo tipo de artesanato, 

com material e equipamentos 

a nossa disposição para nos 

aventurar em qualquer tipo 

de artes e desenvolvermos 

nossa criatividade. É claro 

que experimentei de tudo! E os 

laboratórios para ensino de línguas. 

Áudio- Visual! Parecia que estava sonhando. 

Ficou tão fácil e divertido aprender! A inovação 

no ensino na época me despertou para o 

aprendizado de línguas. 

Com a base adquirida no Colégio Estadual 

em inglês, suficiente para garantir nota em 

língua estrangeira para passar no vestibular, após 

ingressar na Universidade dei continuidade neste 

idioma e ainda extrapolei para mais três línguas.

Lembro-me também dos professores, 

apaixonados por suas matérias, transbordando 

energia e conhecimento. Em especial da 

professora de História, que nos fez ver horizontes 

jamais imaginados por meio de suas aulas.

O Colégio Estadual também me preparou 

para o curso superior que escolhi. Fiz o Ensino 

Profissionalizante. Cursei Edificações. Estudei 

muito para passar no primeiro Vestibular 

de Engenharia Civil na Universidade Federal 

EDUCAÇÃO NOS PREPARA 
PARA AS OPORTUNIDADES
Marielva Andrade Dias

EX-ALUNOS DA REDE ESTADUAL
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do Paraná (UFPR). E graças à prática de esporte específico, o 

basquetebol, também proporcionada pelo Colégio Estadual, e 

às minhas  boas notas, obtive uma bolsa parcial de estudos para 

cursar o Terceirão em um renomado colégio de Curitiba.

Formei-me em 1983 em Engenharia Civil pela UFPR.  

Trabalhei quase dez anos na profissão escolhida e acabei sendo 

convidada por um colega de turma de engenharia a trabalhar 

com ele na empresa que hoje é uma das maiores fabricantes de 

computadores do Brasil, na época recém-fundada. Nestes 25 anos 

de atuação profissional, ajudei a construir uma grande empresa 

paranaense, geradora de empregos, inovadora. Passei por diversos 

cargos e funções e hoje estou como vice-presidente da Unidade de 

Negócios e Contas Estratégicas.

A importância de um diploma e do conhecimento foi passa-

da pela minha família. A qualidade do ensino, que despertou em 

mim o interesse em continuar estudando e me aprimorando, foi-

-me dado pelas escolas que passei. Sem formação e preparo não 

teria acesso às oportunidades que se apresentaram em minha 

vida.

Uma metodologia de ensino que inove e desperte 

curiosidade aos alunos, que esteja sempre à frente em termos 

de recursos e tecnologia, que mantenha o interesse do aluno e o 

motive a ir à escola são indispensáveis no processo educacional 

para se evitar a evasão escolar. 

Uma educação de qualidade se faz com professores 

treinados e motivados, apaixonados pelo prazer de ensinar, por 

infraestrutura adequada envolvendo recursos atualizados que 

despertem os alunos para o futuro.

Sem educação não se desenvolve pessoas e sem pessoas 

capazes, educadas, não se desenvolve um país.

Obrigada a todos que contribuíram para a minha formação 

e que despertaram em mim a vontade de estar sempre me 

desenvolvendo e aprimorando.

Sem 
educação não 
se desenvolve 
pessoas e sem 

pessoas capazes, 
educadas, não 
se desenvolve 

um país.

EX-ALUNOS DA REDE ESTADUAL
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Como toda criança, 
gostava de brincar 

e, principalmente, andar de 
bicicleta. Primeiramente, com 
um tico-tico (triciclo), com o qual 
fazia peripécias; mais tarde, como 
não possuía a minha própria, usava 
a de meu tio, grande demais para o 
meu tamanho (é obvio), o que me fazia 
passar a perna direita por baixo do quadro, para 
poder pedalar. Era, sempre, um desafio... 

Outra coisa que me fascinava, eram as letras 
e os números. No meu tempo, matrícula para o 
“primário”, apenas com sete anos. Minha vontade 
era imensa e, quando uma prima veio do interior, 
morar conosco para estudar, e passou a frequentar 
a “Escola Isolada”, na esquina das ruas Alferes Poli 
com Cinco de Maio (hoje Brasílio Itiberê), que ficava 
a uma quadra da minha casa, simplesmente ia atrás 
dela e entrava na sala que, aliás, era uma só, com 
uma única professora para dar aulas aos alunos de 
todos os quatro anos. Evidentemente, a professora 
me mandava para casa, mas no dia seguinte eu 
voltava.  E assim foi, até que a professora desistiu 
e me deixou ficar. Desta forma, aprendi a ler e a 
escrever. 

Talvez, por isso, quando minha 
mãe me levou para fazer uma 
foto, registrando meu aniversário 
de cinco anos, pediu ao fotógrafo 
um livro; fiz pose como se 

estivesse escrevendo alguma 
coisa, num livro aberto... 

Em 1947, fui matriculada no 
Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Tive 

excelentes professoras. Lembro-me, com carinho 
especial, das professoras Alda e D. Hermínia. 
Da professora Alda recordo-me das mãos alvas, 
movimentando-se de tal forma como se fossem 
voos inspiradores, que eu, acompanhando suas 
lições, ficava como que hipnotizada. De D. Hermínia 

lembro-me de como me ensinou a ler, observando 

corretamente a pontuação (“não se esqueçam 

das pausas, vírgula, ponto e vírgula, ponto e da 

entonação correta: exclamação, interrogação”). 

Gostaria de lembrar-me melhor da 

professora que nos ensinava a tabuada, cobrando 

a repetição: 1 x 1, 1 x 2 até o 10 x 10 e, em seguida, 

voltando do 10 x 10, 10 x 9 até chegar ao 1 x 1. 

Ainda hoje, tenho o hábito de fazer contas sem 
usar calculadoras.

Lembranças de Adélia
Adélia Maria Woellner *

_____________________

*Nascida em 20 de junho de 1940 em Curitiba, Adélia é poetisa e ocupante da Cadeira n.° 15 na Academia Paranaense de Letras. 
Foi presidente do Centro de Letras do Paraná e membro da Academia Paranaense da Poesia, do Centro Paranaense Feminino de 
Cultura e da União Brasileira de Trovadores. 
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Concluídos os quatro anos do curso primário, 

fiz exame de admissão para o Ginásio, no Instituto 

de Educação do Paraná. Quantos professores 

admiráveis, alguns muito exigentes, como D. Diva 

Vidal (Matemática), Monsenhor Mazzarotto 

(Latim)... Aliás, foi em uma aula de Latim que 

tudo começou. Uma aluna, Maria da Luz, pediu 

permissão para ler um poema que havia escrito. 

Fiquei fascinada. No intervalo, perguntei se foi 

ela mesma quem escreveu. Respondeu-me que 

sim, que era um “soneto”. E à minha pergunta 

de “como se faz”, ela, dando de ombros, apenas 

disse “fazendo, ora”. Então, comecei a “fazer”. 

Despertada foi minha vontade de dedicar-me à 

poesia. 

No ginásio, os livros eram outros: História, 

Geografia... Normalmente, comprávamos os li-

vros já utilizados pelos alunos dos anos anterio-

res. Daí, o cuidado em não dobrar páginas, não 

rabiscar, encapar, para que o livro mantivesse 

boa aparência. Às vezes, era necessário comprar 

um livro novo, na livraria. E aí estava minha ale-

gria: abrir a embalagem, enfiar o nariz no meio 

das páginas, e ficar me deliciando com aquele 

cheiro de “livro novo”.

Durante todo o tempo que estudava, 

trabalhava com meu pai. Sócio de uma 

panificadora, ele fazia a entrega de pães 

em armazéns e em casas particulares e eu o 

acompanhava. Acordávamos de madrugada, 

em torno das 3h30min, não importando o 

tempo: frio, geada, chuva... O serviço tinha 

que ser feito, diariamente. Terminava perto do 

meio-dia, dando tempo apenas para almoçar e 

me preparar para a escola. Era cansativo, mas 

isso tudo me preparou para as dificuldades da 

vida.

Depois do Instituto de Educação, 

matriculei-me no Curso Científico do Colégio 

Estadual do Paraná. Era o ano de 1955. Foi 

nessa época que se começou a ser discutido 

o modelo do uniforme que seria usado no 

Colégio. Gravado em mim, estava o uniforme 

do Instituto de Educação, com gravata bordô, 

na qual eram bordadas as iniciais “I.E.”. E com 

que orgulho desfilava pelas ruas, ostentando 

minha condição de alunos do Instituto.

Interrompi os estudos e voltei em 1966, 

agora na Escola Normal de Grau Colegial 

Professora Diva Vidal. Matriculada no 2.º ano, 

frequentava o curso à noite. Ônibus, alguma 

caminhada e só chegava em casa quase à meia-

noite, cansada, pois trabalhava o dia todo e 

nem sobrava tempo para jantar. Os dois anos, 

porém, passaram céleres. Na formatura, fui 

escolhida para ser a oradora da turma. 

Coincidência ou sorte: terminado 

o segundo grau, no final de 1967, tomo 

conhecimento de que fora aprovado o 

vestibular para o curso de Direito, noturno, na 

Universidade Federal do Paraná, no início de 

1968. Estimulada por dois colegas de trabalho, 

fiz a inscrição. Vestibular intempestivo, recebi 

a grande notícia, pelos dois amigos: eu havia 

sido aprovada! Duvidei... Era, porém, verdade, 

esse presente inesperado. Trabalhando o dia 
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todo, não podia frequentar – e nem pagar – 

uma faculdade particular. E a Federal, até 1968, 

só oferecia o curso de Direito pela manhã. 

Até hoje me lembro do primeiro dia de aula. 

Subindo a escadaria, ao chegar no alto, voltei 

meu olhar para a praça Santos Andrade, o 

prédio dos Correios, o Teatro Guaíra, a Rua 

XV... e chorei. Lágrimas pela conquista, depois 

de tantas dificuldades. E havia outra satisfação: 

eu era a primeira pessoa da família a ingressar 

numa faculdade. Adorava o curso. Resultado: 

sem saber que existiam prêmios, acabei por 

receber alguns: medalha de ouro pelo primeiro 

lugar no curso jurídico noturno; medalha de 

ouro pelo maior índice de frequência; medalha 

de prata pelo primeiro lugar na Disciplina Direito 

Penal; medalha de bronze pelo segundo lugar 

nas Disciplinas Direito Judiciário Civil e Direito 

Judiciário Penal. Já formada, fui convidada para 

ser assistente do professor Ildefonso Marques, 

esposo da minha querida professora D. Hermínia, 

para ministrar a Cadeira de Direito Penal. Fui 

aprovada tanto na Faculdade Federal do Paraná 

como na então Faculdade Católica do Paraná 

(hoje, PUC). Por muitos anos, lecionei à noite.

Trabalhei na Rede Ferroviária Federal 

S.A., de 1960 a 1990. Por concurso, fui admitida 

como auxiliar de escritório e ocupei o cargo de 

Chefe do Departamento de Desenvolvimento de 

Pessoal, na Administração Geral da RFFSA, no 

Rio de Janeiro, com gerenciamento de regionais 

do país. Após trinta anos de muitos desafios e 

valiosas experiências, aposentei-me em Curitiba, 

quando ocupava o cargo de Superintendente 

Adjunto de Pessoal, tendo sido a primeira mulher, 

na empresa, em âmbito nacional, a ocupar esse 

cargo. Recebi, em 1990, a Comenda “Medalha 

do Mérito Ferroviário”.

Nunca parei de escrever. Dedicava-

me, apenas, à poesia. Algumas circunstâncias 

levaram-me à prosa e à literatura infantil. Hoje 

estão publicados nove livros de poemas, seis de 

prosa e vinte e três para crianças, além de dois CDs: 

um com interpretação de poemas e outro com 

poemas musicados. 

Os livros me têm proporcionado muitas 

alegrias: o ingresso em diversas entidades literárias, 

culturais, prêmios, verbetes em enciclopédias 

e dicionários e a Cadeira n.° 15 na Academia 

Paranaense de Letras. Vi meu trabalho ser objeto 

de dissertação e de pesquisa de pós-doutorado. 

Tive livro adaptado para teatro de bonecos, com 

apresentação em diversos municípios do Paraná 

e em outros estados, e poemas traduzidos para o 

inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. 
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O lugar cabia na palma da mão, 

feito de árvores, flores e 

pássaros que voavam sem medo de 

estilingues. Em meio a plantações, 

lá estava ela, a escola, pequena, 

mas com professores valorosos e 

alunos com vontade de aprender. 

Dentre os alunos, havia um em 

especial. Não conhecia nada além do 

sítio até a escola, todavia, guardava sonhos 

de construir castelos e adquirir conhecimentos 

distantes do que seus olhos enxergavam. Seu 

nome: Everaldo Moreira de Andrade.

 Nas mãos, os calos não impediram de 

segurar a caneta e traçar um caminho no curso 

de Pedagogia. Nada foi fácil, 180 km de seu sítio à 

Faculdade, durante quatro anos, definiram o início 

da brilhante trajetória desse menino. A decisão 

chegou, mesmo observando as lágrimas de sua 

mãe, mudou-se para Curitiba no ano de 2005, 

porque o seu horizonte necessitava de maior 

amplitude.

 Distribuiu currículos em várias instituições 

de ensino da cidade e foi chamado para atuar 

como assistente de tutoria. Por meio desse tra-

balho, conheceu a Educação a Distância. Foi con-

templado pela instituição em que trabalhava com 

uma bolsa para fazer especialização em 

Tutoria em Educação a Distância, 

apaixonando-se cada vez mais 

por essa área. Decidiu, então, 

continuar os estudos, buscando 

o Mestrado.

Dificuldades o acompa-

nharam: a orientadora inicial foi 

aprovada em um concurso público 

federal, solicitando demissão da Faculdade 

para seguir novos rumos, e outros professores não 

tinham aderência ao tema que ele pesquisava. Até 

que a instituição contratasse outro professor, ficou 

onze meses sem orientador. Mesmo com tantas 

dificuldades, obteve êxito em seu Mestrado.

 Como há sempre um degrau para subir na 

vida profissional, em 2015, conseguiu bolsa integral 

fornecida pela Capes  para cursar o Doutorado.

 Dentre as suas atividades profissionais, 

o mesmo que saiu da pequena Alecrim, distrito 

do município de Curiúva, depois de tornar-se 

professor, atuou em colégios da rede estadual de 

ensino, universidades, faculdades e foi consultor de 

Educação a Distância pela Unesco , desenvolvendo 

projetos para formação dos colaboradores 

do Ministério da Justiça, em Brasília, e das 

Universidades Federais.

DO PENSAMENTO À AÇÃO
Relatado por Elaine Oliveira*

_____________________
*Professora da Rede Pública Estadual de Ensino
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 Atualmente, atua como Especialista em Educação a 

Distância e Educação Continuada na Confederação Nacional da 

Indústria, desenvolvendo cursos de formação de professores, 

gestores e técnicos nas áreas da Saúde, Esporte, Educação, Cultura 

e para os trabalhadores da Indústria de todo o Brasil; além de 

ser Coordenador do Curso de Pedagogia em uma instituição de 

ensino superior e prestar consultorias em Educação a Distância e 

Tecnologias Educacionais.

 Everaldo também escreveu cinco livros didáticos para a 

disciplina de Metodologia em Educação a Distância dos cursos 

técnicos ofertados na modalidade a distância pelo Instituto Federal 

do Paraná, no qual além de professor, atuou como tutor, vice-

coordenador de curso e coordenador adjunto de tutoria por quatro 

anos. 

 A Escola Maria Diva de Proença, situada em meio a sítios 

e ao verde da natureza, foi o início para a descoberta de quem 

teria um nome em destaque na Educação, na Pedagogia e na área 

de Educação a Distância, que traz oportunidades a outros tantos 

meninos de enxergarem além do que seus olhos veem à sua volta.

Everaldo Moreira de Andrade é doutorando em Comunicação 

e Linguagens, Mestre em Educação, Especialista em Tutoria em 

Educação a Distância e Graduado em Pedagogia com Habilitação 

em Supervisão Educacional e Séries Iniciais. Atuou como docente 

e pedagogo na Rede Pública Estadual do Paraná de 2003 a 2010. 

Dentre outras atividades, foi Consultor Pleno de Educação a 

Distância e Comunicação em projetos da Unesco em parceria com 

o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação e desenvolveu 

projetos nas áreas de Gestão de Projetos em EaD. Atualmente, atua 

como Especialista em Educação Continuada e Educação a Distância 

no Serviço Social da Indústria. 

Em meio a 
plantações, lá 

estava ela, a escola, 
pequena, mas 

com professores 
valorosos e alunos 

com vontade de 
aprender
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Em uma pequena cida-
de, no interior do Pa-

raná, bem distante da Capital, 
existiu uma escola verdadei-
ramente pública. Falo através 
do tempo -- dos idos de 1974 
e, geograficamente, de Iporã. As 
circunstâncias proporcionaram para 
as crianças e adolescentes de minha gera-
ção, oportunidades fundamentais para nosso fu-
turo – frequentar uma escola, mas não qualquer 
escola, uma escola pública,  mas também não 
qualquer escola pública, uma escola pública e de 
qualidade. 

Naqueles verões e invernos – um e outro 
bem definidos naquela região ao noroeste de 
nosso “Astro do Cruzeiro”, onde a escola pública 

reinava soberana, todos frequentávamos o mesmo 

espaço, quer fôssemos filhos de analfabetos, quer 

fôssemos filhos de graduados. Vínhamos de todos 
os cantos, urbanos e rurais. Descendíamos de 
todas as nações: filhos de portugueses, italianos, 
espanhóis, japoneses, libaneses e tantas outras. 

Por nascimento ou migração: 
da Bahia, do Sergipe, do Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul ou 
qualquer outro rincão. 

Ali estávamos porque 
éramos estudantes. Esse era 

o nosso status --  com todas as 
nossas diferenças, buscando as 

nossas semelhanças. Na nossa comum 
vivência, conhecíamos o outro, as suas particula-

ridades, em um ambiente que só por si era de uma 
riqueza sem igual. 

Os nossos Professores são nossas eternas 
referências, para o bem e para o mal – porque 
também eles eram diversos. E nessa diversidade, 
aprendemos o que era vocação – e o que não 
era. O que era ética – e o que não era. O que era 
conhecimento – e o que não era. Afinal, a vida é 
exatamente assim: diversa! 

Tudo era intensamente vivido, fossem as 
aulas regulares, fossem as atividades culturais – 
sim, porque mesmo em pleno regime ditatorial, os 
Professores não se deixaram aplacar e praticavam 
a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar, 

A ESCOLA PÚBLICA DOS 
MEUS SONHOS
Hirmínia Dorigan de Matos Diniz*

_____________________
* Doutoranda em Educação – Linha de Políticas Públicas do PPGE/UFPR, Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC/PR 
e Promotora de Justiça com atribuições no Centro de Apoio Operacional e Promotoria de Justiça de Proteção à Educação do 
Ministério Público do Estado do Paraná.  Estudou no Educandário Nossa Senhora Aparecida (1974-1977), na Escola Estadual 
Professora Martha Gomes Machado da Silva (1978-1981) e cursou Magistério no Colégio Estadual Professor Lourenço Filho 
(1982-1984).                                         
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no mais amplo dos sentidos. Realizávamos “Hora Cívica” – sempre 
com a pauta social e política do momento, “Semana do Estudante” – 
inclusive com show de talentos e gincanas culturais (com provas com fins 
humanitários) e “Semana de Jogos”. Também participávamos de mutirões 
de organização de biblioteca, levantamento de dados populacionais, 
campanhas de vacinação. Por tudo isso, fica fácil e simples afirmar que 
era, efetivamente, uma educação de qualidade. 

Todos estes aprendizados foram-me presenteados pela escola 
pública – universal, múltipla, diversa, única! 

Para além do conteúdo curricular, estes Professores, sabiamente, 
nos prepararam para o exercício da cidadania, tão buscada nos dias 
atuais. Eles nos ensinaram que, para sermos cidadãos temos que, antes 
de mais nada, cumprir com nossos deveres e respeitar o direito dos 
outros. Ensinaram que não existe cidadania sem ética. Que o outro é 
parte de nós e que somos parte do outro. Quando rejeitamos o outro, 
rejeitamos a nós mesmos. 

Carrego a escola pública dentro mim, porque ela – formada por 
todos os meus queridos Professores, retocou o esboço de cidadão que 
meus pais humildemente forjaram.

A Ela rendo minhas homenagens e formulo meu reconhecimento, 
e emprego – todos os dias – os meus melhores esforços na luta em Sua 
defesa.  

Carrego a 
escola pública 

dentro mim
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Fui muito feliz na minha infância. Cresci na área rural, com meus pais e três irmãos, mais pre-

cisamente no Patrimônio do Palmeirinha, sítio pertencente ao munícipio de Cambira, aqui 

no Paraná, onde morei até oito anos. Naquela época, em nosso sítio, não havia água encanada e nem 

energia elétrica, o fogão era a lenha e eu ainda brincava descalço. Todos os dias, para ir à escola, 

caminhava longos seis quilômetros de estrada de chão. 

Lembro-me de que na escola fazíamos filas para can-

tar o Hino Nacional: uma fila era composta por meninos 

e outra por meninas; os menores permaneciam na fren-

te e os maiores atrás. Era momento de disciplina, aten-

ção e muito respeito. Ali, os professores eram considera-

dos autoridades máximas, como se fossem nossos pais. 

No ginásio, estudei no centro da cidade, no Colé-

gio Estadual César Lattes; depois, no Colégio Agrícola Es-

tadual Manoel Ribas, na turma de 1983, onde fiquei sob 

o regime de internato, na cidade de Apucarana. Tempos 

prazerosos, porém difíceis, pois, apesar de muito gratifi-

cante, somente podia ver meus familiares a cada uma ou 

duas semanas, por causa dos escassos recursos na época. 

Fui da primeira turma do Colégio Agrícola que pro-

moveu a Expoagri, uma mostra de projetos desenvolvidos 

pelos alunos. Participei ainda do programa de hortas esco-

lares e de piscicultura. O ensino era muito bom. Entendía-

mos o que os professores ensinavam e passávamos de ano 

conhecedores das matérias que nos foram compartilhadas.

Assim, graças ao empenho de grandes mestres e professores da rede pública, adquiri conheci-

mentos fundamentais que, somados a muita dedicação e força de vontade, viabilizaram minha rea-

lização pessoal e ascensão profissional.  Acredito que a educação é a ferramenta realizadora de todo 

grande empreendimento, cujo conhecimento agregado constitui o verdadeiro tesouro das empresas.

NO INÍCIO, CAMBIRA
Edson Geraldo Rosini *

____________________
*Edson Geraldo Rosini e Paulo Assis dos Passos são proprietários de uma das maiores indústrias de fertilizantes foliares do Brasil. 
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Nasci no interior de São Paulo, em uma cidade muito pequena chamada Cruzália. 
Era o caçula de seis irmãos. Tive uma infância pobre e desde cedo sei bem o 

significado da palavra trabalho. Estudei em diferentes escolas daquele Estado. Dentre 
elas, em uma agrícola no município de Cândido Mota. Para mim, o contato com essa escola 

foi tão prazeroso, que resolvi seguir caminho 
rumo ao agronegócio. Em 1985, fundei, 
com mais três sócios, uma empresa voltada 
para a industrialização e comercialização 
de produtos e serviços para o mercado 
agropecuário. Após algum tempo, comprei a 
parte de meus sócios e vendi metade para o 
Edson Rosini, meu atual sócio.

Hoje, o Grupo possui mais de 600 
colaboradores e é uma das maiores indústrias 
do setor de fertilizantes líquidos da América 
do Sul, ocupando a liderança no Paraguai e 
em diversas regiões do Brasil.

Não há dúvidas de que a educação 
é peça fundamental na vida de qualquer 
pessoa e é por meio da escola que as 
primeiras sementes de conhecimento formal 
para a formação cidadã são lançadas. 

COMO TUDO COMEÇOU
Paulo Assis dos Passos*

Não há dúvidas de que a educação é
 peça fundamental na vida de 

qualquer pessoa e é por meio da escola que as 
primeiras sementes de conhecimento formal 

para a formação cidadã são lançadas.
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Para celebrar os 70 anos desta Secretaria, 
foram realizados diferentes eventos 

comemorativos, que incluíram concurso de 
composição visual, produção de documentário, 
apresentações artísticas, eventos institucionais de 
inauguração da Galeria dos Secretários e do Centro 
de Estudo, Pesquisas e Informações Educacionais, 
distribuição de materiais impressos comemorativos, 
atividades nos 32 Núcleos Regionais de Educação e 
uma campanha de resgate da memória fotográfica 
para ajudar a contar a história da Seed.  

70 ANOS DE
HISTÓRIA
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Abertura da Semana da Pátria 
Colégio Estadual Dr. Lauro 

Portugal Tavares, município de Rolândia.
Colaboração: Rafael Henrique de Paulo 

Transporte escolar 
Alunos do Colégio Estadual Padre Cláudio 

Morelli, no bairro Umbará, em Curitiba. 
Colaboração: Marcos Zanon 

Apresentação da Banda Rítmica de 
alunos do Pré-escolar na festa de 

encerramento do ano letivo do Grupo 
Escolar Cristo Rei, Curitiba

Colaboração: Adalnice Passos Lima

1957

1955

1956

ÁLBUM DE FOTOS
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Colégio Agrícola Augusto Ribas
denominado colégio dos “Abrigueiros”
Município de Ponta Grossa
Colaboração: Eneas Chiamulera 

Lembrança escolar do 
4.o  ano do Colégio 
Estadual Dr. Francisco 
Azevedo Macedo, 
Curitiba
Colaboração: 
Carina Skura

1960

1960

Construção do Colégio Dr. Ivan Ferreira do Amaral e Silva Filho 
Turma do primeiro ano do ginásio (5.ª série), município de 
Nossa Senhora das Graças
Colaboração: Paulo Cesar Pereira Rocha

1958
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Turma do segundo ano - 
Professora Rosa Lúcia Mazzetti

Colégio Estadual Senador Correia,
município de Ponta Grossa.

Colaboração: Núcleo Regional de 
Educação de Ponta Grossa 

1971

Inauguração da merenda 
com a professora Elisabete de Oliveira 

e seus alunos em Nova Fátima.
Colaboração: Adriana Tereza de Oliveira Silva 

1962

Alunos do 
Patrimônio Santo 
Antônio, Itambé

Professora Rosa Cumani 
Linhares e seus alunos. 

Colaboração: Denizia F Moresqui 

1960
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Lembrança da
Escola Estadual Rosa Saporski, 
em Cambará
Colaboração: Ana Paula 
Pirolo Ramos da Silva 

Aula de Educação Física, 
registrada por mãe de aluno.  
Colégio Dom Orione, Curitiba.
Colaboração: Cristiane de 
Augustinho 

Colégio Agrícola Estadual de Toledo no 
início de suas atividades, época em que ainda 
oferecia o Ensino Fundamental e Médio. 
Colaboração: Roberto Crepaldi Dias 

1986

1987

1988
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Em comemoração aos 70 anos da Secretaria de Estado da 

Educação, o Departamento de Educação Básica promoveu 

o concurso “Criando na sala de aula: a Educação no Estado do 

Paraná”, que mobilizou alunos e professores de estabelecimentos 

de ensino dos 32 Núcleos Regionais de Educação.

O objetivo foi valorizar o trabalho artístico feito pelos 

estudantes, que produziram uma composição visual utilizando 

técnica mista sobre papel ou papelão com desenho, colagem e/ou 

pintura.

Dentre os trabalhos apresentados, 23 foram classificados e 

disponibilizados no Portal Dia a dia Educação para votação on-line. 
Os três trabalhos premiados foram: 

CONCURSO 
ARTÍSTICO MOBILIZA 
COMUNIDADE 
ESCOLAR
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1º LUGAR

Luana Caroline Rebonatto 
Colégio Estadual do Campo Cely Tereza Grezzana
Município: Chopinzinho
NRE: Pato Branco  
Técnica: desenho e colagem com barbante 
Professora orientadora: Rosickler Demartini Verde
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3º LUGAR
Emanuelle da Silva Ehlers 

Colégio Estadual de Douradina 
Município: Douradina 

NRE: Umuarama 
Técnica: pintura, recorte e colagem 

Professora orientadora: Sonia Maria 
Furlan Sossai 

2º LUGAR

Elenize Aparecida Capelete 
Colégio Estadual do Campo 
São José
Município: Pinhão 
NRE: Guarapuava 
Técnica: desenho e colagem 
Professora orientadora: 
Ezilda do Nascimento





Memória da 
educação
paranaense

EDUCAÇÃO
70 anos de

em revista


