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IN~TRIIr..ãO NORMATI\lA ~11~n/~~~n NO nn~/?nn~~..'-y~.- --------

ASSUNTO: Liberação de professores para produção do material de apoio para o Ensino
Médio na Educação de Jovens e Adultos,

A Suoerintendente da Educacão da Secretaria de Estado da Educacão. no uso de. ~ ;); .
suas atribuições legais, considerando a:

+ ImDlantacão.em 2006. da Drooosta Dedaaóaicacurricular de EJA oresencial Dor. ;). , " . _ _ I'
disciplinas;
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nível fundamental 'quanto no médio;
+ Necessidade de orga.pização do processo de produção do material de a"poio

rlirlilt' ,"n rln oncínn m ó d,
' o n~ mnrkllírl~rlo J=.I11 avnorla ~ c:o"lIínto
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INSTRUÇÃO

1. A oraanizacãb "didática daoroducão do material de aDoio ao ensino médio na
< ..., ~ .';:' . . '

modalidade EJA é de competência do DEJAlSEED, através da sua" equipe
pedagógica;

2, A oraanizacão funcional referente à disponibilizacão de professores para a producãow:: ~ . ~. .,,.

do material de apoio ao ensino médio na modalidade EJA é de competência do
GRHS/SEED;

3. O Deríodode oroducão do material.de aDoio ao ensino médio na modalidade EJA está. .;); .

compreendidoentre 23/05/2006 e '1.8/08/2006podendoser prorrogado, caso haja
necessidade evidep.ciada pelo DEJA, sendo o GRHS informado com antecedência
Dara aue efetive as devidas orovidências:. . ,.'

4, Serão djsponibmzados 04(quatro) professores do QPM da rede púbJica estadual de
educação para cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática,
~o o "r~fi~ l-lic::tArb Innlôc: J=rllI,..~,,5n J=íc:i,..~ J=íd,..~ ()llímí,..~ o Rínlnnb-__ ~ " 1'_"-"-, "'~'-~J y-- . '-'--, I ,_,__, ~"" -- ,.-."::1.'-",
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. s,as, pro.essores,as, IsponLllza oS,as, para a pro uça.o o ma ena .e a.poJ.Qao
ensino médio na modalidade EJA serão liberados integralmente de suas funções nas
O<:I""I~<: e m nllO <:0 onr"ntr~m <:"n r ido <: nA P~rlr5" o n~<: ~III~<: ovtr~nrrlin6 rb<: (nll~~"/~
,,~.~_ '"1"""""~ "' ,,, t 1I... -, ".. '"'. ,.. - '\ô4'-'"'1Iiio4_ .. ~'"' n: _" :, ~"i"""ii.i"""" '" \~""'.J.;.u.v
for o casot no oeríodo reauisitado:'"'. , ,

6. Os(as) professores{as) serãQ su1>stitu.ldos{as)somente por aulas extra_orrunáriasna
carga horária do seu(s) padrão(ões) e nas aulas extraordinárias (se for o caso),
fir~n"/A m ~nti,./~ <:II~ L~r_~" <:om ~Itor~rj:i o ,./~<: ~h I~i<: \Ionl"imon+nc: inrl'lc:i\lo ,, $ rf_q
..-i~:r..I--UV 'r-flõoi(i"i~' ~ ~"'"} ~-r.. -w.:~ ~ ~ """c~ Y""""..iViTrrvra~} ii'.~Ty-"' -----

aulas extraordinárias;

7, Encerrado o prazo de afastamento dos professores. estes retomarão para as escolas, ., ,

de origem onde estão lotados, reassumindo a função em sala de aula, inclusive as
aulas extraordinárias~ . .

.8, A croducão do material de aooio de Ensino Médio na modalidade EJA dar-se-á de. ~ -. . ,
forma presencial e a distância:
a) Presencia!: reUIliãotécnica com cronograma pré-estabel~cido. envolvendo o grupo

de professores liberados, os assessores e a Equipe Pedagógica do DEJA, para o..
rlo<:on\l"h,imontA rio loit u r~ o<:+llrln rli<:rllc:<:5n no<:nllic:~ o <:010,..5n de tov+~c: horn.'""'""""__, ~;; 'V'"~"" "'~. , """~"""""'~', ~""""""","W~...,.., ,.,.,..,...,~ "'" ~1J"IIi,oI'~""'" """'''~J ..,...,.. .

como oroducão. diaitacão e reestruturacão do material de aooio oroduzido.
~ :> , ,:> :I ~ ~

b) A distância: produção in~ividualdos professores liberados de cada disciplina nos
<:011<: mllnic:.íni os no nrinom r."m ~ s C:~"'linto<: ~ti"irl~rI~<: nrb_oc:t~holpr..irl~.,,'r'.. -- :::J , ~ :::1 --'.1 t'..- , ~.
desenvolvimento de leitura. estudo. oesauisa e selecão de textos. bem como. #'" ~-.. . .. :li ..

digitação e reestruturação do material de apoio produzido, a ser disponibilizada na
fonna e!e!rônica para os dew.ais mew,bros do grUpo da disciplina - professores,
assessores e equipepedagógicado DEJA. . .

9. Aos(as) professores(as) liberados{as) para a produção de material de apoio ao ensino
médiona modalidadeEJAcompete: .

a) Cumprir integra!ment~ a carga horária liberada para a produção do material de.
aooio didático ao ensino médio na EJA: .

b) éumprir as atividades relacionadas à 'produção de material de apoio. ao ensino
médio na moda!!dade.EJ.A~)seja nos mow.eP.tospressp.ci~is, corno nos mo..rp.entos
a distância, na sua carga horária integral;

C\ 1\ ", ".. -"'--::'R..c::"'-"" i_6-,J..a~ ,.J~ ~_"',,"";_i_ "'- ~-.r-L'\- :,J.: :__ ,,_ d.k",i_li_,..., nprç~CTn:ar pru ~~,~ rn",y.loU'" u'" rrraL'Çfrar;:) uç ~ ~.~ ulu"auvv ua ' vrpnrra,
d) Responsabilizar-se pelo ineditismo do material apresentado ao grupo de trabalho

da disciplina;
O) ~" mnri r os pr~7'os o."ti p r Ibrl,,<: noln gr "po no tr~h~lh o rI~ rlic:r.:in1i...~ no nll~ c:~-- --- rr..r -~.. rr--'-V _ __ r.,.. ~ _~,...m,J.;;.;. ---

refere às atividades estabelecidas oara a oroducão do material de aooio:.. ,. :i .. ;-

f) Manter a coerência entre a concepção teórico-metodológica de cada disciplina e a
mnrl~li,bn~ I=.IA nn m~t~rbl rio ~nni" nj d~tir.:"""_~ "'J "" v;.QT___ r;...; ___ __;.;...v,

g) Utilizar a escola, preferencialmente e na medida da disponibilidade de
irrfraestrutüra, rIOSfrrOmentos a.distância;
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h) Disponibmzar sua proposta de materi.aJde apoio para as análises. contribuições e
alterações que se fizerem necessárias, a partir do diálogo com os demais
momhrnc:: No nrllnn ,..I~ Nic:rinlin;;:! o N~ ~c:c:oc:c:"ri~'

'6Yo#i"~,... ~ ,.,"- u-c;. t'T ,.,.._ ~__VTno.t",

j) ResDonsabilizar-se Dela auarda e devolucão dos materiais disDonibilizados Dara o
r' I' "'" ~ J'

apoio didático - arquivo, impressões e orientações do material produzido, bem
como Hvros,textos, e.ntre.outras fontes.

11. OCa)professor(a) liberado(a) que, a qualquer tempo, não cumprir o estabelecido nesta
Instrução terá cancelada a sua liberação, retomando para o estabelecimento de origem.

Curitiba. 16 de maio de 2006.

..

i'~(k (
Yv lise Freitas de Souza Arco-Verde

/ uperintendente da Educação ..
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