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1. INTRODUÇÃO
Este documento possui o propósito de detalhar as ações realizadas para
a consulta pública do Projeto Educação para o Futuro.
A consulta pública busca conjugar interesses da sociedade e do poder
público, ouvindo as pessoas, direta e indiretamente, afetadas pelo projeto, bem
como colhendo indicação de alternativas para solucionar eventuais conflitos,
conforme a normativa nacional e estadual e a OP-703 – Política de Meio
Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas, sobretudo a Diretriz B.6 – Consultas.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO
O Projeto Educação para o Futuro é uma operação de múltiplas obras
para apoiar o setor de educação do estado do Paraná. O principal enfoque do
projeto é preparar os estudantes da rede pública estadual do Paraná para a
sociedade e o mundo do trabalho do século XXI, mediante a reforma curricular do
ensino médio, o uso de tecnologias educacionais e a qualificação e expansão da
Educação Profissional, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social
do Estado.
Para

se

alcançar

este

objetivo,

será

necessário

modernizar

a

infraestrutura escolar. Portanto, 05 unidades novas serão construídas e 150
escolas já existentes, serão reformadas/ampliadas. Após a conclusão das obras
essas escolas serão denominadas Escolas do Futuro.
As escolas terão estruturas físicas modernas, equipamentos tecnológicos
de ponta e uma proposta pedagógica inovadora. Todos esses aspectos foram
pensados com o propósito de privilegiar o desenvolvimento integral do aluno.
A Educação Profissional será fortalecida. As Escolas do Futuro ofertarão
cursos técnicos nas áreas de tecnologia, saúde e agricultura, com o propósito de
desenvolver o arranjo produtivo local e aumentar a renda das famílias
paranaenses.
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Este Projeto tornará a escola pública mais atrativa aos estudantes com
um modelo pedagógico consistente com os desafios do mundo atual, convergente
com as competências gerais preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para a Educação Básica, bem como com os esforços do governo federal
em reformar o Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) e oportunizar aos estudantes a
escolha por itinerários formativos de seu interesse, de acordo com suas
competências e com a possibilidade de estar ligado ao ensino profissional.
Os objetivos específicos são:
- Construir uma proposta pedagógica para o Ensino Médio que torne a escola
mais atrativa para os jovens e, assim, contribua para elevar a frequência escolar e
reduzir o abandono;
- Melhorar as ferramentas e tecnologias educacionais a serviço do processo de
ensino-aprendizagem, contribuindo para o Paraná ser o estado referência em
educação no Brasil e alcançar o nível médio de aprendizagem dos países da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE;
- Fortalecer a educação profissional para elevar a taxa de empregabilidade dos
alunos concluintes;
- Construir unidades escolares de referência ("Escolas do Futuro") em regiões
periféricas, populosas e com demanda reprimida de acesso ao sistema
educacional, contribuindo para ampliar em 35 mil o número de vagas da
educação profissional.
Estes objetivos serão alcançados mediante ações e intervenções
previstas nos seguintes componentes:
Componente 1: Qualidade da Educação: reforma do ensino médio e adoção
de

tecnologia.

O

componente

financiará:

i)

estudos

para

projetar

a

implementação do novo currículo, incluindo análise de demanda, oferta de vagas;
ii) treinamento contínuo de professores e diretores; e iii) adoção de tecnologia
(plataformas de aprendizagem, kits de robótica e sistemas de gerenciamento de
aprendizagem para professores).
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Componente 2: Melhoria da infraestrutura das escolas de educação técnica.
Financiará: (i) um inventário do estado atual da infraestrutura das escolas nos
municípios do Paraná e da disponibilidade de terras; (ii) a construção, reforma ou
expansão de escolas secundárias, levando em consideração os padrões
nacionais de construção, equipamentos, materiais e tecnologia; (iii) aquisição de
bens para equipar as escolas e melhorar a conectividade; e (iv) as obras e
supervisão ambiental, social e de saúde e segurança.
Componente 3: Transição para o mercado de trabalho. Este componente
financiará: i) estudos para entender as taxas de desemprego de jovens adultos e
mapear a demanda por educação técnica; ii) construção de currículo para
profissões com demanda identificada; iii) formação de professores para cursos de
Educação Técnica para Ensino Médio (Technical Education for High School –
TEHS); iv) sistemas para avaliar a qualidade dos cursos de TEHS para
acompanhar alunos graduados em cursos de TEHS e mapear continuamente a
lacuna de habilidades; v) treinamento de estágios; vi) eventos para aproximar as
empresas das escolas.
Componente 4: Administração do Programa e Fortalecimento Institucional.
Financiará: i) criação de uma unidade de execução; ii) melhorias de sistemas para
automatizar processos; e iii) avaliação de impacto do projeto.

3. AMOSTRA REPRESENTATIVA
Foi definida uma amostra representativa, equivalente a 30% do valor
previsto no componente 2. Esta amostra é composta pelas seguintes tipologias de
obras: (i) construção de 3 escolas e (ii) reforma de 13 escolas.
Para a amostra, os municípios selecionados para a construção das
unidades novas foram:
Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul
Município de Fazenda Rio Grande
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Bairro: Estados
Endereço: Rua Paraná s/n
Área do terreno: 7.658,10 m2
Escola mais próxima: VALDIVINO PAROLIN ACORDES, E E-EF
Previsão de vagas: 2000 a 2500 estudantes / 25 salas de aula
Núcleo Regional de Educação de Cascavel
Município de Cascavel
Bairro: Floresta / Riviera
Endereço: Rua Fernando de Noronha 3105
Área do terreno: 10.000 m2
Escola mais próxima: FRANCISCO L DA SILVA, C E PROF-EFM
Previsão de vagas: 2000 a 2500 estudantes / 25 salas de aula
Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa
Município de Ponta Grossa
Bairro: Contorno / Gralha Azul
Endereço: Rua Antônio Olavo Branco Martins s/n
Área do terreno: 10.746 m2
Escola mais próxima: JOSÉ GOMES DO AMARAL, C E PROF-EFM
Previsão de vagas: 1500 a 2000 estudantes / 20 salas de aula

As 13 escolas selecionadas para a amostra das reformadas/ampliações
estão nos municípios Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Fazenda Rio Grande,
Foz do Iguaçu, Irati, Palmeira, Ponta Grossa, Prudentópolis e União da Vitória,
conforme a seguir:
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Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul
Município de Araucária
Colégio Estadual Professora Helena Wysocki - EFM
Endereço: Rua Maranhão, 2673
Área do terreno: 11.298,82m2
Tipologia: Ampliação
Necessidade: 08 Salas de Aula.
Município de Fazenda Rio Grande
Centro Estadual de Educação Profissional de Fazenda Rio Grande Erot
Ang Nichele
Endereço: Rua Pinhão Sn esquina Rua Xingu, 1172
Área do terreno: 17.720,00 m2
Tipologia: Ampliação
Necessidades: 08 Salas de Aula, 04 Laboratórios de Educação Profissional,
Espaço Inovação, Salas de projetos e Refeitório.
Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão
Município de Campo Mourão
Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão
Endereço: Estrada Velha Roncador - s/n Km 6
Tipologia: Ampliação e Reforma
Necessidades: 04 Salas de Aula, Laboratório de Biologia, Laboratório de
Física, Laboratório de Química, Laboratório de Solos, Galpão, e Reforma da
Quadra Poliesportiva.
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Núcleo Regional de Educação de Cascavel
Município de Cascavel
Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Canisio Henz, - EFM
Endereço: Rua Itália, 1087
Área do terreno: 7.000,00m2
Tipologia: Ampliação
Necessidade: 08 Salas de Aula.
Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu
Município de Foz do Iguaçu
Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng – EFMP
Endereço: Av. Pôr do Sol, 1855
Área do terreno: 9.404,00m2
Tipologia: Ampliação
Necessidade: 04 Salas de Aula.
Colégio Estadual Tarquínio Santos – EFM
Endereço: Rua Carlos Welter, 470
Área do terreno: 6.809,00m2
Tipologia: Ampliação
Necessidades: 04 Salas de Aula, Instalações Sanitárias, Laboratório de
Ciências, Laboratório de Informática, Biblioteca, Sala multiuso e Depósito.
Colégio Estadual Presidente Costa e Silva – EFM
Endereço: Rua das Missões, 1000
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Área do terreno: N/A
Tipologia: Ampliação
Necessidades: Laboratório de Informática, Espaço Inovação e Salas de
Projetos.

Núcleo Regional de Educação de Irati
Município de Irati
Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa e
Silva
Endereço: Av Paraná, 1000
Área do terreno: 281.990,00m2
Tipologia: Ampliação
Necessidades: 04 Salas de Aula, Sala de Aula no Viveiro, Laboratórios de
Marcenaria, Carpintaria e Tecnologia, Sala dos Professores, Almoxarifado,
Reforma da Cozinha e Melhoria do Padrão de Entrada da Energia.
Município de Prudentópolis
Colégio Estadual Alberto de Carvalho – EFM
Endereço: Rua Prof. Antônio Witchemichen, 1215
Área do terreno: 9.600,00m2
Tipologia: Ampliação
Necessidades: 04 Salas de Aula, Sala Multiuso, Laboratório de Ciências,
Laboratório de Informática, Laboratório de Educação Profissional, Sala de
Inovação, Salas de Projetos, Sala dos Professores, Secretaria, Reforma da
Cozinha e Ampliação do Depósito.
Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa
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Município de Palmeira
Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Getúlio Vargas
Endereço: Pr 151 - Km 2, caixa Postal 85
Tipologia: Ampliação
Necessidade: 04 Salas de Aula, Sala Multiuso e Laboratório de Informática.
Município de Ponta Grossa
Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa
Endereço: Rua Júlia da Costa, 229
Área do terreno: 81.217,79m2
Tipologia: Reforma
Necessidade: Reforma da Infraestrutura do prédio.
Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga – EFM
Endereço: Av. Aldo Vergani, 1004
Área do terreno: 4.200,00m2
Tipologia: Ampliação
Necessidades: 10 Salas de Aula, Laboratório de Ciências, Laboratório de
Informática e Refeitório.
Núcleo Regional de Educação de União da Vitória
Município de União da Vitória
Colégio Estadual Túlio de Franca – EFM
Endereço: Av Interventor Manoel Ribas Sn
Área do terreno: 4.827,40m2
Tipologia: Ampliação
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Necessidade: 06 Salas de Aula e 03 Laboratórios de Educação Profissional.

O Mapa abaixo apresenta a distribuição espacial das obras no território
paranaense:

Fonte: SEED, 2020.

4. PRINCIPIOS ADOTADOS NO PLANO DE CONSULTA
O Plano de Consulta e Comunicação Social se pautaram em uma
proposta inclusiva, ou seja, os formatos e linguagem utilizados para a
comunicação junto à população procuraram se apresentar adequados para
transmitir a informação ao público. É importante ressaltar que uma comunicação
adequada procura preservar a integridade da informação, ao mesmo tempo que
se adequa ao público alvo, neste sentido os seguintes critérios devem ser
adotados:

12

● A linguagem escrita deve ser simples e direta, evitando ao máximo termos
técnicos e explicando-os quanto forem indispensáveis.
● Deverão, sempre que possível, ser apresentados exemplos didáticos
(desenhos, fotos, animações) de forma a transmitir à população a realidade
do que significam as obras que compõem cada Projeto.
● Os atendimentos as solicitações/reclamações da população, enviados por
e-mail ou via telefone 0800, deverão ser feitos com paciência e atenção
para o devido entendimento da demanda. Atenção especial deverá ser
dada aos idosos e portadores de necessidades especiais.
● As informações transmitidas ao público, independente do meio, devem ser
simples, claras e transparentes.
Para a realização da consulta, buscou-se abordar os impactos
socioambientais benéficos e adversos nos municípios/escolas da amostra
representativa do projeto, tais como: aumento na circulação de pessoas e
automóveis, riscos de acidentes, incômodos às comunidades, transporte e
logística, ruído, poeira e odores.

5. ORGANIZAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA
Devido à pandemia de Covid-19, as autoridades sanitárias recomendam a
aplicação do distanciamento social. Por este motivo, tanto a divulgação quanto a
realização da consulta pública foram desenvolvidas evitando-se o contato social e
a aglomeração em reuniões, para tanto foram utilizados os instrumentos
tecnológicos disponíveis.
A base da consulta se deu através da internet, com a criação de uma
página, vinculada ao site da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
(SEED), exclusivamente para o processo de consulta, com acesso pelo link:
http://www.educacao.pr.gov.br/consultapublica. A figura a seguir apresenta a
página inicial da consulta:
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Nesta página, foram divulgadas todas as informações pertinentes ao
Projeto Educação para o Futuro e à consulta pública:
- Cronograma de realização da consulta
- Link da Live do dia 17/08, para a devolutiva das questões mais
frequentes;
- Apresentação do Projeto Educação para o Futuro;
- Municípios/Escolas da Amostra Representativa;
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- Apresentação do Projeto Padrão das Unidades Novas;
- Apresentação da Avaliação Socioambiental (ANEXO IX);
- Avaliação Ambiental e Social – AAS;
- Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS;
- Marco de Gestão Ambiental e Social – MGAS;
- Quadro com os principais impactos identificados na fase de obras;
- Quadro com os principais impactos identificados na fase de execução;
- Perguntas Frequentes;
- Cadastro de participação na consulta;
- Questionário;
- Endereço de email do Projeto;
- 0800 do Projeto.

As ações de divulgação da consulta foram planejadas e realizadas pela
equipe de preparação do Projeto da SEED e pela Comunicação/SEED, com o
apoio dos Chefes dos Núcleos Regionais de Educação (NRE): da Área
Metropolitana Sul, de Cascavel, de Campo Mourão, de Foz do Iguaçu, de Irati, de
Ponta Grossa e de União da Vitória, os quais possuem municípios/escolas sob
sua jurisdição na amostra representativa.
A divulgação da consulta aconteceu em duas frentes: SEED e NREs. As
equipes da SEED, atuaram na criação da página para a consulta, na criação dos
materiais oficiais para a divulgação, na disseminação desses materiais e na
divulgação da consulta para rádios, TVs e jornais.
A Comunicação/SEED criou o material e o vídeo do Secretário para a
divulgação da consulta nas redes sociais, sites e WhatsApp, o qual foi utilizado
para o repasse dos materiais aos Chefes dos NREs.
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Os Chefes dos NREs, por sua vez, aturam no contato com as
comunidades escolares e locais, bem como no compartilhamento dos materiais
oficiais para a população.
A realização da divulgação da consulta em duas frentes ocorreu devido à
função que os 32 NREs possuem na administração da SEED, pois os mesmos
atuam como unidades descentralizadas da Secretaria, facilitando o atendimento
ao público em geral e o repasse de orientações aos servidores da educação.
Portanto, o apoio dos Chefes dos NREs no processo de divulgação foi
primordial, uma vez que representam a SEED em todas as regiões do Estado.
Os segmentos da sociedade que tomaram conhecimento da realização da
consulta pública por meio da divulgação dos Chefes dos NREs foram: Moradores
Próximos, ONGs com interesse no tema, Associações de Amigos dos Bairros,
Associação de Comerciantes, Comerciantes Próximos, Diretores, Funcionários,
Professores, Pais e Alunos, conforme previsto no Plano de Consulta.
Durante a divulgação da consulta, buscou-se proporcionar a participação
comunitária de forma democrática, com o uso de sistemas de transmissão,
apresentação e participação pela internet, tais como: Redes Sociais (Facebook,
Instagram, Twitter), Sistema Youtube e Ferramentas para Webinar1.

6. DIVULGAÇÃO REALIZADA PELA SEED E FUNDEPAR
Buscando divulgar a consulta pública de forma ampla para as
comunidades escolares e locais foram inseridos no site da SEED banner e botão
de acesso à página, conforme demonstrado a seguir:

1

O webinar é uma ferramenta de compartilhar informação e conhecimentos de forma online, moderna e relevante. Esse
tipo de ferramenta funciona através de uma transmissão ao vivo, em que um especialista expõe os conhecimentos sobre
determinado tema e interage com os usuários que estão assistindo.
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Banner de divulgação da consulta pública no site da SEED. Fonte: Comunicação/SEED, 2020.

Botão de acesso à consulta pública disponível no site da SEED. Fonte: Comunicação/SEED, 2020.

Os outros materiais criados para divulgação nas redes sociais e
WhatsApp, constam no ANEXO I – Materiais de Divulgação da SEED, deste
relatório.
A divulgação da consulta aconteceu em diversos canais de comunicação,
conforme listado abaixo:
Secretaria de Estado da Educação (Paraná):
http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Projeto-vai-trazer-R400-milhoes-para-oParana-construir-cinco-Escolas-do-Futuro-e
Agência Estadual de Notícias (Paraná):
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108196
Boletim de notícias da Rádio Palácio (manhã 4/8) (Paraná):
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=900
00
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Rádio Palácio (Paraná):
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=899
97
RPC Bom Dia Paraná (05/08):
https://globoplay.globo.com/v/8752398/
Rádio Cultura Foz (Foz do Iguaçu):
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/08/04/cascavel-vai-receber-escola-supermoderna-do-governo-do-estado/
Rádio Maringá (Maringá e região):
https://radiomaringa.com.br/noticia/772229/no-parana-projeto-vai-trazer-r-400milhoes-para-escolas-do-futuro
Canal 38 (Apucarana e região):
https://www.canal38.com.br/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolas-dofuturo/
Diário dos Campos (Ponta Grossa e região):
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/prefeito-marcelo-rangel-anunciaescola-do-futuro-em-ponta-grossa
Blog Contraponto (Paraná + foco em Curitiba e região):
https://contraponto.jor.br/educacao-anuncia-projeto-educacao-para-o-futuro-paramodernizar-escolas/
Portal Novo Cantu (Nova Cantu):
https://novocantu.com.br/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolas-do-futuro/
Jornal A Rede (Cascavel) - https://arede.info/ponta-grossa/332720/prefeitoanuncia-escola-do-futuro-em-ponta-grossa
TN Online (Apucarana e região):
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https://tnonline.uol.com.br/noticias/parana/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-paraescolas-do-futuro-474135
Jornal O Paraná (Cascavel e região):
https://oparana.com.br/noticia/populacao-pode-opinar-sobre-as-obras-dasescolas-do-futuro-e-mais-150-instituicoes/
Diário dos Campos (Campos Gerais e Ponta Grossa):
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/ponta-grossa-pode-ter-uma-escolado-futuro
Rádio Ampére (Ampére):
https://radioampere.com.br/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolas-dofuturo/
Jornal Folha Extra (Campos Gerais e Norte Pioneiro):
https://www.folhaextra.com/politica/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolasdo-futuro/
Correio dos Campos (Ponta Grossa e Campos Gerais):
https://correiodoscampos.com.br/carambei/2020/08/03/projeto-vai-trazer-r-400milhoes-para-escolas-do-futuro
Rádio H2FOZ (Foz do Iguaçu):
https://www.h2foz.com.br/post/blog-pelo-parana-vacina-eficaz-e-gratuita-escolado-futuro-agosto-quente-emendas-saude-e-reabertura-da-ponte
Jornal Integração (Cafelândia):
https://jornalintegracao.com/noticias/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-paraescolas-do-futuro
Representação Internacional do Governo (Paraná):
http://www.representacao.pr.gov.br/noticias/externa/108196
Portal D Ponta News (Ponta Grossa e região):
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https://dpontanews.com.br/2020/08/03/escola-do-futuro-deve-disponibilizar-2-milvagas-para-alunos-em-ponta-grossa/
Portal D Ponta News (Ponta Grossa e região):
https://dpontanews.com.br/2020/08/02/prefeitura-de-pg-doa-terreno-terreno-paraconstrucao-de-escola-do-futuro/
Portal da Cidade (Pontal do Paraná):
https://pontaldoparana.portaldacidade.com/noticias/educacao/projeto-vai-trazer-r400-milhoes-para-escolas-do-futuro-3831
Jornal CGN (Cascavel):
https://cgn.inf.br/noticia/201033/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolas-dofuturo
Jornal Agora Paraná (Região Metropolitana de Curitiba):
https://www.agoraparana.com.br/noticia/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-paraescolas-do-futuro
Correio dos Campos (Campos Gerais e Ponta Grossa):
https://correiodoscampos.com.br/carambei/2020/08/03/projeto-vai-trazer-r-400milhoes-para-escolas-do-futuro
Nossa Gente (Prudentópolis e região):
https://nossagente.info/2020/08/03/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolasdo-futuro/
Portal da Cidade (Cianorte):
https://cianorte.portaldacidade.com/noticias/educacao/projeto-vai-trazer-r-400milhoes-para-escolas-do-futuro-5637
Blog Sampaio Só Notícias (Paranavaí):
https://sampaiosonoticias.com/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-para-escolas-dofuturo/
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Jornal Correio do Norte (Norte Pioneiro):
https://jornalcn.com.br/noticia/14876/projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-paraescolas-do-futuro
Rádio Antena Sul (Campos Gerais e Castro):
https://www.antenasulfm.com.br/noticias/18/educacao/
Rádio Clube (Realeza):
http://radiocluberza.com.br/noticia.aspx?t=projeto-vai-trazer-r-400-milhoes-paraescolas-do-futuro-no-parana
Rádio Líder Sul (Laranjeiras do Sul):
http://www.radiolidersul.com.br/noticia.php?id=3402
Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed:
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/projeto-vai-trazer-r-400-milhoespara-escolas-do-futuro
Facebook, Portal Fazenda:
https://www.facebook.com/NoticiaFazenda/videos/296395778133364/
Facebook, Núcleo Regional de Cascavel:
https://www.facebook.com/nrecascavel/videos/341904650303566/
Facebook, Irati:
https://www.facebook.com/nreirati/
Facebook, Campo Mourão:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3675089485851872&set=pcb.3675089
802518507&type=3&theater
A divulgação da consulta pública pelo Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional (Fundepar) aconteceu por meio dos seguintes
instrumentos:
Portal do Instituto Fundepar:
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http://www.fundepar.pr.gov.br/Noticia/Projeto-Educacao-para-o-Futuro
Facebook:
https://www.facebook.com/fundeparpr/
Compartilhado da Agência de Notícias do Paraná – ANPR:
www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108196&tit=Projeto-vaitrazerR-400milhoes-para-Escolas-do-Futuro
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CDjZo5WlB5u/
Twitter:
https://twitter.com/fundeparpr
Retuitado da ANPR:
www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108196&tit=Projeto-vaitrazerR-400milhoes-para-Escolas-do-Futuro

7. DIVULGAÇÃO REALIZADA PELOS NÚCLEOS REGIONAIS DE
EDUCAÇÃO – NRE
Iniciou-se o repasse de informações aos Chefes dos NREs2, que
possuem escolas/municípios na amostra para a consulta, no dia 17 de julho de
2020, por meio de uma reunião virtual, na qual foram apresentadas informações
sobre o Projeto Educação para o Futuro e sobre a consulta.
No dia 03 de agosto de 2020, foi iniciada a divulgação da consulta pública
do Projeto Educação para o Futuro com a participação de 13 escolas existentes e
03 municípios, nos quais serão construídas as unidades novas.

2

De acordo com o decreto 1396/2007, aos Núcleos Regionais de Educação (NREs) compete a coordenação,
a orientação, o controle, a adoção, a aplicação, o acompanhamento e a avaliação da execução de medidas
destinadas a manter e aprimorar o funcionamento do ensino fundamental e médio, regular, ensino de
jovens e adultos e ensino especial, nas unidades escolares das redes estadual, municipal e particular,
observadas as políticas da Secretaria.
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O repasse de informações para as comunidades, escolares e locais, foi
realizado tanto pelos Chefes dos NREs quanto pelos diretores. Cada NRE
organizou a melhor forma de divulgação do projeto e da consulta com base nas
especificidades de cada NRE, densidade populacional de cada município e
quantidade de escolas/municípios na amostra.
A exemplo disso, pode-se citar o NRE de Campo Mourão que possui
apenas uma escola na amostra, situada na área rural do município, com baixa
densidade populacional. A divulgação neste caso se deu por meio de grupos de
WhatsApp e reuniões individuais com representantes da comunidade local e
escolar, sendo a principal característica de divulgação a comunicação direta entre
a equipe do NRE, as escolas e população do entorno ou da comunidade escolar.
Em comparação ao exemplo citado anteriormente, o NRE de Cascavel
possui uma escola já existente e uma unidade nova na amostra. Ambas estão
situadas em áreas urbanas, com uma alta densidade populacional. Dessa forma a
divulgação da consulta, neste NRE, se deu por meio de entrevista na rádio local e
carro de som, ou seja, sua principal característica de divulgação foram os meios
de comunicação em massa.
As divulgações aconteceram por meio de reuniões virtuais ou conversas
individuais, visita de pais às escolas para coleta de material impresso das aulas,
grupos de WhatsApp, documentos oficiais, emails, redes sociais e mídias locais.
Primando pela transparência no processo de divulgação, cada Chefe
elaborou um relatório apresentando o esforço de divulgação que foi realizado no
NRE de sua responsabilidade.
Para facilitar a organização das informações pertinentes à divulgação e a
visualização das fotos, todos os materiais de divulgação enviados pelos NREs
foram reunidos em Anexos deste relatório, conforme listado a seguir:

ANEXO II – Materiais de Divulgação do NRE da Área Metropolitana Sul
ANEXO III – Materiais de Divulgação do NRE de Cascavel
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ANEXO IV – Materiais de Divulgação do NRE de Campo Mourão
ANEXO V – Materiais de Divulgação do NRE de Foz do Iguaçu
ANEXO VI – Materiais de Divulgação do NRE de Irati
ANEXO VII – Materiais de Divulgação do NRE de Ponta Grossa
ANEXO VIII – Materiais de Divulgação do NRE de União da Vitória

8. PARTICIPAÇÕES NA CONSULTA PÚBLICA
Foram criados três canais de comunicação com a população para o
recebimento das contribuições: (i) questionário, (ii) e-mail e (iii) telefone 0800,
todos publicados na página da consulta.
Devido à ampla divulgação, diversos municípios do estado do Paraná
participaram da consulta, mesmo não fazendo parte da amostra, representando
cerda de 10,56 % das participações.
A pequena quantidade de participações de municípios externos à consulta
não possui representatividade suficiente para causar distorções nos resultados da
análise dos dados.
Portanto, todas as contribuições foram analisadas e quantificadas sem
distinção entre os municípios que fazem parte da amostra e municípios que não
fazem parte da amostra.

8.1

Participações recebidas pelo Questionário
O questionário foi criado utilizando as ferramentas do Google Forms, o

link o questionário foi disponibilizado na página da consulta, do dia 03 de agosto
até o dia 16 de agosto.
Sua estrutura foi dividida em 05 perguntas de cadastro e 04 perguntas
relacionadas à execução das obras. Sendo que 04 questões do cadastro, o
endereço de e-mail, município, bairro e segmento da sociedade, necessitavam de
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preenchimento obrigatório. Todas das 04 questões relacionadas às obras eram
opcionais. A figura a seguir apresenta o questionário.
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As respostas do questionário eram descritivas, o que gerou grande
diversidade de informações em aproximadamente 15% do total de respostas. Os
registros com contribuições neutras, como por exemplo “Nenhum”, e registros
com contribuições em branco, somaram aproximadamente 85% das respostas,
conforme demonstrado no gráfico a seguir:
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Distribuição das Respostas
15%
Questões com contribuições

Questões neutras ou em
branco
85%

Fonte: SEED, 2020.

Ao todo, foram feitas 6.066 inscrições no site da Consulta Pública, sendo
que 910 apresentaram questionamentos ao processo. É importante ressaltar que,
em razão de não ser obrigatório o preenchimento de questionamentos, muitos
ficaram em branco. Foi uma forma importante de se marcar a presença no evento
digital, mesmo que o participante não tivesse questionamentos ou comentários a
fazer.
Como essa possibilidade foi prevista antecipadamente pela equipe da
SEED, definiu-se que o preenchimento do cadastro seria obrigatório (Município,
Bairro e Segmento da Sociedade) e o restante do questionário seria opcional.
As imagens a seguir demonstram algumas contribuições das 4 questões
do questionário:
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O questionário foi bloqueado à zero hora, do dia 17 de agosto. No entanto,
a página, o e-mail e o 0800 permanecem em funcionamento, constituindo dessa
forma canal de comunicação contínuo com as comunidades, até o término das
obras. Estes canais – aliados aos canais institucionais de acesso a SEED e
FUNDEPAR podem ser acessados pela população, sendo mantida a sua
divulgação.
O gráfico a seguir demonstra como a quantidade total de participações se
distribuiu entre os NREs:

Porcentagem de Participantes entre Municípios
25,00%

22,65%

20,00%
14,10%

15,00%

11,30%

10,00%
5,82%

7,86%

5,00%

7,80%

10,56%
5,96%

6,11%

4,64%

3,20%

0,00%

Fonte: SEED, 2020.

A metodologia utilizada para a análise das contribuições recebidas foi a
filtragem de informações combinada com a leitura individual de cada questão
Com a utilização de filtros analisou-se, em cada município, a quantidade total de
participações e a porcentagem dessa participação, entre a comunidade local e a
comunidade escolar, conforme apresentado na tabela a seguir:
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% de

% de

Quantidade

participantes

participantes

total de

da

da

participantes

Comunidade

Comunidade

Escolar

Local

353

86,96 %

13,04 %

477

84,90 %

15,10 %

473

73,57 %

26,43 %

1374

82,82 %

17,18 %

685

83,35 %

16,65 %

Irati

362

55,80 %

44,20 %

Prudentópolis

371

76,81 %

23,19 %

Palmeira

282

60,28 %

39,72 %

Ponta Grossa

855

68,60 %

31,40 %

193

74,30 %

25,70 %

Quantidade
NRE

total de
participantes

Município

por NRE
Araucária

Área
Metropolitana

830

Sul

Fazenda Rio
Grande

Campo
Mourão

473

Cascavel

1374

Foz do Iguaçu

685

Irati

733

Ponta Grossa

União da
Vitória

Campo
Mourão
Cascavel
Foz do
Iguaçu

1137

193

União da
Vitória

Por se tratar de um questionário com respostas abertas existe uma
dificuldade inerente na busca por padrões para a análise. Visando minimizar
distorções na filtragem e a supressão de temas que não foram previamente
considerados como corriqueiros, realizou-se a leitura individual de cada questão.
Essa metodologia de análise pode incorrer na subjetividade do resultado,
no entanto, evidencia o sentimento geral das comunidades, escolares e locais, em
relação ao projeto e à execução das obras, agregando maior valor qualitativo à
análise dos dados da consulta pública.
Os temas mais relevantes foram listados em ordem decrescente,
juntamente com as principais expectativas das comunidades. Os assuntos mais
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citados se distribuíram de forma homogênea, sem discrepância entre os
municípios e/ou segmentos da sociedade. Portanto, não houve necessidade de
discriminar maiores detalhes das contribuições.
Poluição Sonora: preocupação em relação aos incômodos sonoros que as obras
podem causar, atrapalhando a concentração dos alunos;
Ação Mitigadora: Existem programas de controle de ruído no PGAS – tanto para a
construção de novas unidades, quanto para as reformas – os parâmetros deverão
ser monitorados, conforme previsto no Sistema de Gestão e devidamente
fiscalizados. Os controles de ruído também envolvem áreas de apoio (canteiros
de obras, por exemplo) e não devem ultrapassar o previsto em lei.

Educação Profissional: solicitações de oferta de cursos técnicos para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA), oferta de cursos técnicos de qualidade, expectativa de
inserção no mercado de trabalho e aumento da renda das famílias;
Ação Mitigadora: O projeto prevê a oferta da Educação Profissional em todas as
Escolas do Futuro.
Poeira: problemas respiratórios que podem ser causados ou agravados pelas
obras;
Ação Mitigadora: São previstos controles para redução de emissão de poeira,
fumaça, serragem em diversos pontos do Plano de Gestão Ambiental e Social –
os controles vão desde a devida monitorização de veículos, até a instalação de
equipamento para sugar poeira por conta de cortes em reformas (cortes de
madeira, azulejos etc.

Valorização/Orgulho/Satisfação: a população se sente valorizada, sentimento de
valorização do bairro, da escola, da educação;
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Resíduos das Obras: preocupação com a destinação dos resíduos das obras para
evitar a poluição ambiental;
Ação Mitigadora: O Plano de Gestão Ambiental e Social prevê que todo o resíduo
seja adequadamente tratado. Existem medidas para separação de material
reciclável e seu devido acondicionamento. Resíduos considerados perigosos
devem receber tratamento e destinação adequada. Os resíduos podem ser de
obras (ferro, madeira, restos de construção, demolição etc.), mas também podem
ser tipo doméstico (restos de alimentação, esgoto, material de escritório) – todos
os resíduos deverão ser triados e tratados conforme sua natureza.
Tráfego de Pessoas e Veículos: preocupação com a segurança dos alunos,
devido à entrada de pessoas estranhas na escola, e a possibilidade de acidentes
no entorno das obras;
Ação Mitigadora: Será desenvolvido um plano de realização de obra para cada
escola, considerando as especificidades de cada imóvel, a fim de garantir a
segurança dos alunos, seguindo o contido no Manual Ambiental da Construção –
MAC (capítulo 7 do PGAS), o qual apresenta questões como isolamento de áreas
de reformas, implantação de códigos de ética para os trabalhadores e uso
obrigatório de uniformes.
Plantio de Árvores: preocupação com corte de árvores nos terrenos, solicitações
para que outras sejam plantadas, plantio de árvores nos pátios das escolas,
promovendo conforto térmico e bem estar;
Ação Mitigadora: Os projetos contemplam áreas verdes, privilegiando a plantio
das espécies nativas de cada região.
Interrupção das Aulas: preocupações com o cumprimento do calendário escolar e
dúvidas sobre como as obras serão realizadas nas escolas;
Ação Mitigadora: Será desenvolvido um plano de realização de obra para cada
escola, considerando as especificidades de cada imóvel e visando o bem estar da
comunidade escolar e a continuidade das aulas.
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Solicitação

de

Reformas/Construções:

escolas/municípios

que

não

foram

fazem

recebidas

parte

da

contribuições
amostra

de

pedindo

reformas/construções em suas comunidades;
Ação Mitigadora: Foi esclarecido que o projeto não se resume apenas as escolas
apresentadas na amostra da consulta pública.
Transparência na aplicação dos recursos do projeto: as contribuições aprovam a
execução do projeto, mas solicitam transparência na utilização dos recursos;
Ação Mitigadora: Será criado um programa de Compliance específico para o
projeto e os documentos e resumos de desembolsos serão publicados na página
do projeto.
Espaço de Convivência: sentimento de que a escola também pode ser um espaço
para a socialização da comunidade escolar.
Ação Mitigadora: A sugestão será ponderada pela equipe do projeto.
O gráfico a seguir demonstra com maior clareza a distribuição dos temas
mais relevantes durante a consulta:

Quantidade de participações
400
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109 96
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41

29

20

11

5

Fonte: SEED, 2020.
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8.2

Participações recebidas pelo 0800
Foram registradas duas participações pelo 0800-643-1215, ambas do

Diretor do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva – EFM, do município de Foz
do Iguaçu, o qual buscou esclarecer dúvidas sobre a participação das
comunidades. A primeira ligação foi referente à consulta pública de um modo
geral e a segunda sobre a possibilidade de os pais utilizarem um computador da
escola para registrar a participação na consulta. Foi informado que o computador
da unidade poderia ser utilizado se as medidas de segurança sanitária fossem
respeitadas.

8.3

Participações recebidas pelo E-mail
Foram

realizadas

duas

participações

pelo

endereço

de

e-mail:

educacaoparaofuturo@escola.pr.gov.br. A primeira contribuição, enviada por um
dos professores do Colégio Chico Mendes, expressa sua opinião a respeito dos
espaços abertos, destinados à prática da disciplina de Educação Física. Ele pede
atenção para esses espaços e ressalta a importância da Educação Física para a
manutenção da saúde dos alunos. Foi informado que o projeto prevê escolas com
áreas específicas para prática de esportes.
A segunda contribuição foi enviada por um professor, lotado no CEEP
Agrícola de Campo Mourão. Ele faz um breve relato sobre o projeto que
desenvolveu para a escola, o qual gera energia fotovoltaica e aquecimento solar
da água. A equipe do projeto irá ponderar a sugestão, e se possível incorporar ao
desenvolvimento do projeto.
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9. DEVOLUTIVA PARA AS COMUNIDADES
A devolutiva para as comunidades foi por meio de Live, cujo link de
participação:

https://www.youtube.com/watch?v=9J3wDCWwNNk,

foi

disponibilizado na página da consulta, conforme demonstrado abaixo:

Fonte: SEED, 2020.

Para a realização da Live, buscou-se a participação de um representante
do BID, João Vitor Pereira e duas representantes da SEED, Meryna Therezinha
Juliano Rosa e Letícia Borba Ribas, para responder as questões relacionadas ao
Projeto Educação para o Futuro.
Para responder as dúvidas sobre as obras, representando o Fundepar
participaram da Live: Paulo Sergio Victor (engenheiro) e Ângela Cristina Kawka
(engenheira).
O acesso ao vídeo sobre a devolutiva da consulta pública está disponível
pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=9J3wDCWwNNk. Conforme ilustrado
a seguir:
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A devolutiva foi iniciada por Meryna, que agradeceu a presença de todos
e passou palavra para João que apresentou brevemente o projeto. Em seguida,
Letícia apresentou os resultados da consulta. Após a finalização da apresentação,
disponível no ANEXO X – Apresentação Utilizada na Devolutiva da Consulta
Pública, Paulo esclareceu sobre as ações que o Fundepar realiza para minimizar
impactos sociais e ambientais durante a execução das obras.
Meryna retomou a palavra para responder as dúvidas recebidas durante a
Live. Esclareceu sobre o cronograma para início das obras, os critérios para a
escolha das escolas da amostra, informou sobre o Edital de Chamamento para a
escolha das escolas que participarão do projeto e a pretensão de oferta da
Educação Profissional em todas as Escolas do Futuro.
Ângela relatou que o novo projeto padrão utilizará a construção com prémoldados, visando reduzir o prazo para a conclusão das obras e minimizar a
geração de resíduos. Também esclareceu que o Fundepar aplica o Plano de
Gerenciamento de Resíduos previsto na legislação da construção civil. Os cortes
de árvores devem ser autorizados pela Secretaria de Meio Ambiente e como
medida mitigadora, novas árvores serão plantadas.
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Nos projetos executivos das Escolas do Futuro, estão previstos espaços
ao ar livre e cobertos para a socialização dos estudantes. Quanto à preocupação
com a segurança dos alunos durante as reformas, Ângela ressaltou que os
espaços serão isolados com tapume impedindo a circulação de pessoas
estranhas entre os alunos.
Após o esclarecimento de todas as dúvidas recebidas durante a consulta
e a Live, o evento foi encerrado pela equipe do projeto, que agradeceu a
participação das comunidades na consulta.
Como parte da consulta, foi publicado material para melhor entendimento
do PGAS (Anexo IX) – incluindo a identificação dos impactos socioambientais e
correspondentes Programas do PGAS. A seguir são apresentados as principais
ações e impactos da Fase de Obras e de Operação.

Fase de Obras:
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Fase de Operação:

Em seguida, são apresentados os programas que compõem o PGAS.
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10. CONCLUSÃO
A realização da consulta pública para o Projeto Educação para o Futuro
transcorreu de forma tranquila. A participação e o apoio dos Chefes dos NREs
foram primordiais para a ampla divulgação, propiciando que todos os segmentos
da sociedade participassem ativamente.
A impressão geral, obtida com a leitura das contribuições, é a de apoio ao
projeto, sentimento de esperança em uma educação de qualidade, aumento de
renda da população mais carente e orgulho da escola.
Vale ressaltar que serão realizadas outras consultas públicas conforme o
projeto se desenvolve e que o processo de escolha das escolas que se tornarão
Escolas do Futuro não foi iniciado.
As contribuições sobre preservação de áreas verdes e oferta de cursos
técnicos já estão contempladas no planejamento do projeto, bem como a
preocupação da população com a transparência no uso dos recursos financeiros,
pois será instituído um programa de Compliance específico para o projeto e todas
as obras passarão por processo de licitação, as quais serão divulgadas no Portal
da

Transparência

PR,

pelo

link:

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/home;jsessionid=kZN3W49g92zmn4yl0JaJ
e46_9-3QRkzohBbjRiZG.ssecs75004?windowId=4db.
Como canal de comunicação contínuo com a comunidade, tanto a página
da consulta quanto o e-mail e o telefone 0800 permanecerão ativos para
atendimento da população até a conclusão das obras.
Considera-se que os objetos da consulta pública foram atingidos, pois os
esforços para sua divulgação foram intensos, bem como a participação das
comunidades, enviando dúvidas e sugestões construtivas, as quais serão
ponderadas na elaboração do projeto e na execução das obras, com o intuito de
assegurar o bem-estar da população.
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11. ANEXO I - Materiais de Divulgação da SEED
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Material de divulgação nas redes sociais e WhatsApp criados pela
Comunicação/SEED

Material de divulgação das unidades novas criado pela Comunicação/SEED
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Relatório das Ações sobre a Consulta Publica
Projeto "Educação para o Futuro".

C E Profª Helena Wysocki
Direção informou que foi feito a postagem na página do Facebook do Colégio. Na
seqüência foi encaminhado o link para todos os grupos de Whatsapp das turmas
totalizando 32 turmas e aproximadamente 1000 famílias. Na próxima semana será
vinculado também no jornal do município. Além disso, a partir de amanhã, imprimimos
o banner e será colado nos pontos de comércio próximo ao Colégio.

Imagem do Facebook da escola.

Informativo no WhatsApp da escola.

E.E Valdivino Parolin Acordes – UNV Estados
A divulgação nas mídias e-mail, WhatsApp, Facebook, carro de som na região.
Fizemos contato e divulgação com diretores do Abílio, Santa Maria, Susi, entrevista
com o Pref. Márcio, pois ele esteve aqui na escola, com os colegas de Geografia,
divulgação no Conselho Municipal da Educação, professores e funcionários, na
semana que vem vamos disponibilizar para a comunidade o computador o dia todo
com dois funcionários um na parte da manhã e outro a tarde (com as normas
sanitárias), e provavelmente teremos um carro de som no bairro.
Aconteceu entrevista do Abel Diretor com o Prefeito Marcio Wozniack e Miriam
também apareceu na RPC no Jornal do Almoço.

Informativo na pagina do Facebook da escola.

Informativo no Whatsapp da escola.

CEEP - EROTIDES ANGELO NICHELE
Conforme orientação, continuamos com ampla divulgação da
Consulta Pública... inicialmente publicamos no site do CEEP.
ceep.net.br nas paginas de facebook e instagram do CEEP e estendemos a
compartilhamentos pelos nossos colaboradores, professores, alunos e
comunidade em geral. Protocolamos uma solicitação para publicação no site da
prefeitura de Fazenda Rio Grande. Disparamos mais de 1000 e-mails
no @escola e o link pelo wats para todos os grupos de professores,
coordenadores, agentes educacionais I e II e alunos. Gravamos no CEEP para
TV local canal 23 e para o Minuto da Semana do Prefeito Marcio Wozniack.
Ontem intensificamos a divulgação com o Sr. Secretário de educação Ednelson
Queiroz Sobral, com o Pastor Marcio Moreira, Padre Leonardo Cruz Perez,
Vereador Dudu Santos, Vereador Marlon Roberto Ferreira, E com o Gastão
Gonchorovski presidente da ACINFAZ, Hoje pedi colaboração do presidente
da Câmara Municipal e demais vereadores, e ao Gabinete do Prefeito de
Fazenda Rio Grande
Link Facebook com entrevista da Direção para o canal 23:
https://www.facebook.com/1410274942617699/posts/2547792072199308/?sfnsn=wiw
spwa&extid=dISmWfXjDCNhtjEQ&d=w&vh=e

Site Município de Fazenda Rio Grande.

NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ÁREA METROPOLITANA SUL
SETOR DE EDIFICAÇÕES
UNV ESTADOS – Município: Fazenda Rio Grande

A Escola Estadual Valdevino Parolin Acordes, localizada à distância de 1000m do local
onde será implantada a UNV ESTADOS, tem capacidade atual para apenas 200 alunos,
funcionando em regime de dualidade em prédio municipal de dominialidade da Escola Municipal
Santa Maria. O espaço cedido para o funcionamento deste estabelecimento, fica restrito ao uso de 4
salas de aula, sem poder contar com área específica para prática esportiva, refeitório e área coberta
para permanência de alunos. A escola não tem espaços apropriados para atendimento à comunidade
escolar, não possui laboratórios, biblioteca e sala de professores e pedagogos.
Mesmo antes da doação do terreno pela atual gestão da Prefeitura Municipal, era
considerada a necessidade da construção de uma UNV para comportar não só a crescente demanda
da EE Valdevino P. Acorrdes, mas também para resolver a superlotação dos Colégios no entorno
(Desembargador Cunha Pereira, Abílio Lourenço dos Santos e Susi Cristine Silva Silva), além de
eliminar a necessidade de utilização do transporte escolar, com melhores condições para atender a
demanda provenientes dos bairros próximos, já que o crescimento do número de moradias nessa
região é grande, acompanhando excepcional crescimento populacional do município.
O nome Valdevino Parolin Acordes, é nome consensual, consolidado em toda região e a
manutenção do nome elimina trâmites burocráticos e morosos para abertura de nova escola.

Curitiba, 19 de agosto de 2020

Elcio Dissenha
Coordenador do Setor de Edificações

Registro de divulgação no Facebook do CEEP Erot Ang Nichele

Fonte: NRE da Área Metropolitana Sul, 2020.

Registro de divulgação no Facebook da unidade nova.

Fonte: NRE da Área Metropolitana Sul, 2020.

Registro de divulgação no WhatsApp da unidade nova.

Fonte: NRE da Área Metropolitana Sul, 2020.
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Registro de Ofício Circular de divulgação da consulta para representantes
comerciais.

Fonte: NRE de Campo Mourão, 2020.

Registro de Ofício Circular para a APMF

Fonte: NRE de Campo Mourão, 2020.

Termo de ciência dos pais, divulgação da consulta

Fonte: NRE de Campo Mourão, 2020.

Registro de divulgação da consulta na Associação Comercial e Industrial de
Campo Mourão

Fonte: NRE de Campo Mpurão, 2020.

Registro das reunião para divulgação da consulta

Fonte: NRE de Campo Mourão, 2020.
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Registro de entrevista na rádio local da Chefe do NRE de Cascavel sobre a
consulta pública.

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de divulgação no Facebook de entrevista na rádio local sobre a
consulta pública

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro fotográfico da entrevista na rádio local sobre a consulta pública.

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro fotográfico na rádio local

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de divulgação da rádio sobre a consulta pública

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de reunião pelo Meet divulgando a consulta para as comunidades

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Ata de divulgação da consulta da unidade nova

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de email sobre divulgação da consulta no Conjunto Riviera (unidade
nova)

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de reunião de divulgação da consulta no Conjunto Riviera (unidade
nova)

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de convocação da Associação de Moradores do bairro Riviera
(unidade nova)

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de divulgação por email da consulta do CE Pedro Canísio

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de divulgação no Facebook do CE Pedro Canísio

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de contratação de carro de som para divulgação da consulta do CE
Pedro Canísio

Registro de divulgação da consulta em jornal local

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

Registro de comunidade acessando página da consulta no CE Pedro Canísio.

Fonte: NRE de Cascavel, 2020.

15. ANEXO V - Materiais de Divulgação do NRE de Foz do Iguaçu

39

Prezada Letícia, boa tarde.
Segue abaixo relato das instituições de ensino de Foz do Iguaçu quanto a divulgação do projeto
e da consulta pública, bem como as ações realizadas pelo NRE.

Nome do Colégio: Presidente Costa e Silva- Foz do Iguaçu
Direção: Maycon Rodrigo Rodriguez
Resumo das ações:
O Colégio Presidente Costa e Silva estamos iniciou a organização da divulgação do Projeto
Educação do Futuro e também da consulta pública desde o dia 31/07/2020, fazendo reuniões para
definir estratégias para a divulgação, ouvindo contribuições, ideias e respostas positivas dos
professores, funcionários, alunos, pais, e lideranças das comunidades. Abaixo segue um cronograma
com um resumo de nossas ações:
✔
31/07/2020 – Reunião online pelo Google meet com os professores, funcionários e equipe
pedagógica para divulgar o projeto educação do futuro, a consulta pública e também definir estratégias
para alcançar o maior número de pessoas na nossa divulgação.

✔
03/08/2020 – Reunião online pelo Google meet com a APMF, lideranças da comunidade
(pastores, padres, presidentes dos bairros e diretoras de duas escolas municipais do bairro), e
representantes de ONGs próximas ao colégio para divulgar o Projeto Educação do Futuro e a consulta
pública. Fizemos um vídeo explicativo e bem didático de como acessar o site da Secretaria da Educação
e Esporte e como responder a consulta pública.
✔
04/08/2020 – Reunião online pelo Google meet com os alunos do Ensino Fundamental, do
Ensino Médio e da EJA (educação de jovens e adultos) para divulgar o projeto educação do futuro e a
consulta pública. Enviamos nos grupos de WhatsApp dos alunos, dos pais, dos professores e
funcionários, o vídeo explicativo de como acessar e o link para o acesso do site da Secretaria da
Educação e Esporte e como responder a consulta pública. Solicitamos a todos os participantes dos

grupos para que divulgassem o site e também o vídeo explicativo. Fizemos a divulgação no Facebook do
Colégio que foi compartilhado por professores, funcionários, alunos e pais.

✔
05/08/2020 – Durante a entrega das atividades remotas impressas, disponibilizamos os nossos
computadores e a nossa equipe administrativa para auxiliar os pais e alunos que foram até o Colégio
para que fizessem sua contribuição na consulta pública. Fizemos reunião online pelo Google meet com
os pais e/ou responsáveis para divulgar o Projeto Educação do Futuro e a consulta pública.

✔
06/08/2020 – Alunos do Grêmio Estudantil do Colégio fizeram uma reunião online pelo Google
meet com os alunos e amigos para divulgar o Projeto Educação do Futuro e a consulta pública. A equipe
administrativa do Colégio entrou em contato com os pais e/ou responsáveis para divulgar o projeto e
pedir para que respondam a consulta pública.

Nome do Colégio: Jorge Schimmelpfeng
Direção: Vera Rocha
Resumo das ações:
O colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng tem realizado várias ações para divulgação do projeto “
Educação para o futuro”. Após sabermos da contemplação do projeto nos reunimos primeiramente com
a equipe pedagógica para pensarmos juntos nas ações que seriam realizadas. Assim, fizemos uma
reunião via Meet com todo o corpo docente e funcionários, foi explicado a importância desse projeto e
o quanto ele será benéfico para nossa comunidade, destacando a importância da consulta pública para
a efetivação do projeto.
Realizamos uma reunião com a APMF e Conselho Escolar para explicar e solicitar o apoio na divulgação
do projeto.
Foi solicitado aos professores e funcionários que respondessem a consulta pública e que divulgasse ao
máximo de pessoas e grupos possíveis.
Estamos divulgando no Facebook do Colégio, foi feito um vídeo explicativo pela direção e postado nos
grupos de Whatsapp dos pais, grupos de Whatsapp dos alunos do curso Técnico em Enfermagem e
sempre solicitando a todos que compartilhem ao máximo possível de pessoas.
Acreditamos na força e empenho da nossa comunidade e estamos confiantes que estão cumprindo seu
papel.
Abaixo algumas fotos das reuniões realizadas na divulgação:

Nome do Colégio: Tarquínio Santos
Direção: César de Souza
Resumo das ações:
Até o momento, fizemos reunião com os profissionais da escola no dia 28/07 e explicamos sobre o
projeto, via Meet.
A divulgação também foi feita a divulgação nos grupos da escola do Conselho escolar sobre o projeto.
No dia 04/08 foi postado na página do Colégio no Facebook. Várias pessoas compartilharam o link.
Professores compartilharam a informação no Classroom também.

Ações Núcleo Regional de Educação:
Resumo das ações:
O Núcleo Regional de Educação, realizou a divulgação por meio de ofício a diversos segmentos
da sociedade, como: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Colégios Estaduais,
Secretaria Municipal da Saúde, 9 Regional de Saúde, Câmara Municipal de Vereadores, Universidade
Federal da Integração Latino-Americana- UNILA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sanepar,
Conselho Tutelar, CRAS, Guarda Mirim, Patrulha Escolar, Polícia Militar, Rotary, rádio local, redes sociais,
grupos de whatsapp, Unioeste, IFPR, Assistência social, Sinep, Casa civil, Divisão de Vigilância Sanitária,
Profissionais e trabalhadores de educação - Sinprefi, Conselho Municipal de Educação, Rede Estadual de
Ensino – APP Sindicato, Sindicato das Escolas Particulares - SINEPE, Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA, 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada.
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CENTRO ESTADUALFLORESTALDE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PRESIDENTE COSTA E SILVA
Av. Paraná, 1000, Vila São João, Irati – PR CEP 84. 507-362
Fones: (42) 3423-2511 – 3423-2381
E-mail: iriflorestalcostaesilva@seed.pr.gov.br

RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O FUTURO
Segue relatório das ações desenvolvidas pelo CEFEP Presidente Costa e Silva,
durante a semana de 03/08/20 a 07/08/20, referente à divulgação da Consulta Pública da
pré-seleção desta instituição ao Projeto Educação para o Futuro.
Somos a única instituição de ensino da rede pública do estado do Paraná com a
oferta do curso Técnico em Florestas há 47 anos, e atualmente também com a oferta dos
cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Agronegócio. Fazemos parte da
rede agrícola de ensino da SEED e primamos muito pela melhoria da educação profissional
ofertada, e o recebimento do recurso deste Projeto Educação para o Futuro será muito
importante para reformas e ampliações em nossas estruturas pedagógicas.
Utilizamos como forma de divulgação um folder criado por nós com informações e
com o link para acesso à Consulta Pública, que foi repassado através de(o):





Jornal Hoje Centro Sul de Irati de amplo alcance na cidade e região;
Email institucional a professores e funcionários, cerca de 110 pessoas;
Email à empresas dos setores florestais, agrícolas e de segurança do
trabalho conveniadas com parcerias técnicas e ofertas de estágios;
Grupos de whatsapp de alunos e funcionários, cerca de 500 famílias;



Grupos de whatsapp de alunos líderes de turma e Grêmio Estudantil;



Grupos de whatsapp do Bairro Vila São João, comunidade local do
CEFEP, através da Sra Vera Maria Gabardo, líder comunitária da
associação do Bairro, onde foram incluídos os seguintes segmentos do
bairro: O Centro das Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes),
localizado no Conjunto Habitacional Joaquim Zarpellon, A Paróquia São
João Batista, a Pastoral da Criança da Paróquia São João Batista, Colégio
Estadual João XXIII Ensino Fundamental, Médio e Profissional, Escola
Municipal Rosalina Cordeiro de Araújo através da APMF – Associação de
Pais, Mestres e Funcionários da escola municipal, Comerciantes e
moradores da Vila São João;



Grupos de whatsapp da Sociedade em geral: Grupo Carnegianos de Irati,
Partido Verde, Revista Gente Regional, Atendimento da Rede Erasto
Gaertner de Irati, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rede Feminina
de Irati, Eu amo Irati, Projeto de Esporte Futebol Feminino Iratiense,
Grupo dos Engenheiros Florestais de Irati, Grupo dos Engenheiros
Agrônomos de Irati;



Grupos de whatsapp relacionados à educação: Grupo Diretores de NRE
de Irati, Grupo de Diretores dos Colégios da Rede Agrícola do PR, Grupo
dos Cursos Técnicos de Irati;



Facebook da página instituicional do CEFEP Presidente Costa e Silva
através do link
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440404886153355&id=100005515
720439&sfnsn=scwspwa&extid=dCjdYdU7gEEjrDPS


Facebook da página institucional do Núcleo Regional de Educação de Irati
através do link
https://www.facebook.com/835670000125381/posts/1273783192980724/?
sfnsn=wiwspwa&extid=fuWJuoErVMbW4ut8



Vídeo na página oficial do Youtube Colégio Florestal através do link
https://youtu.be/hEc7uMgnTEg



Entrevista na Rádio Najuá de Irati com divulgação através do link
https://mla.bs/a5177ccc

 Entrevista na Rádio Alvorada de Rebouças com divulgação através do link
CONHEÇA
O
PROJETO
ESCOLA
DO
FUTURO
https://www.alvoradanoar.com.br/noticia/177828
Seguem algumas imagens sobre as diversas formas de divulgação realizadas
nesta semana:

COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO DE CARVALHO
Rua Prefeito Antonio Witchemichen, 1215
Prudentópolis – PR – 84400-000
Fone: (42)3446-1372 / Fax: (42)3446-2520
e-mail: pdtalberto@seed.pr.gov.br

RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O FUTURO DO
COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO DE CARVALHO

Durante a semana de 03/08/20 à 07/08/20 desenvolvemos ações de divulgação
da Consulta Pública da pré-seleção desta instituição para o Projeto Educação para o
Futuro, com financiamento parcial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
e a Secretaria Estadual de Educação do Paraná.
O Colégio Estadual Alberto de Carvalho é uma instituição tradicional de
Prudentópolis, que possui mais de 70 anos de história, oferecendo à comunidade
escolar o Ensino Fundamental, Ensino Médio e cursos técnicos na área de
Enfermagem, Farmácia e Administração. Temos como objetivo uma educação de
qualidade, buscando sempre a conservação e melhoria dos nossos espaços físicos,
sendo necessário recursos financeiros para qualificar nossos espaços pedagógicos.
Sabedores da importância de atendermos a instituição escolar, desenvolvemos
junto a nossa comunidade um amplo trabalho de divulgação para que a Consulta
Popular chegasse a toda comunidade. Foi desenvolvido um folder com as informações
que foram repassadas à comunidade da seguinte forma:
•

Email institucional a todos os professores e funcionários contabilizando 85
pessoas.

•

Grupos de whatsapp de alunos do curso fundamental, contabilizando 550
famílias;

•

Grupos de whatsapp dos cursos técnicos, contabilizando 120 alunos e suas
famílias;

•

Grupos de whatsapp do Grêmio Estudantil Voz Ativa, do Conselho Escolar e da
APFM do Colégio.

•

Grupos de whatsapp dos Centro da Cidade e Bairros do entorno, Igreja
Ucraniana e Sicredi Centro Sul, Escolinha de Ucraniano, através do Sr. Nicolau
Chodoma.

•

Grupos de whatsapp do Rotary Club de Prudentópolis Cachoeiras, através da
empresária da área de construção Cívil Izabel Cebulski Geri.

•

Grupos de whatsapp dos diretores das escolas estaduais e municipais de
Prudentópolis

principalmente

aquelas

que

fazem

parte

do

nosso

Georreferenciamento através da Diretora Elizete Preslak Bortolozzo.
•

Entrevista na Rádio Copas Verdes, Jornal Regional, no dia 05/08/2020;

•

Entrevista na Rádio Esperança, Jornal do Meio Dia, dia 07/08/2020;

•

Página do Faceebok institucional do Núcleo Regional de Irati;

•

Página do Faceebok institucional do Colégio Estadual Alberto de Carvalho;

•

Contatos com a Câmara de Vereadores de Prudentópolis através do seu
Presidente Sr. Jaison Kuhn;

•

Contatos com o Sr, Prefeito Adelmo Luiz Klosowski e o Vice Prefeito Osnei
Stadler;

•

Divulgação no entorno da escola.

•

Igreja Presbiteriana de Rio dos Patos e Manduri através da Sra. Sheila Schwab
Durski.

•

Grupo Ucraniano Vesselka através da representante das famílias, Maria
Prohney Beledeli.

•

Comunidade de Guadalupe através da Presidente Nilza de Cézaro;

•

Catequistas da Paróquia São João Batista, através da catequista Eliziane
Aparecida Mendes Bini;

•

Associação Comercial de Prudentopolis através do Diretor de Eventos da
ACIAP, Josedi Danielski;

•

Comunidade de Rio dos Patos – Amigos do Rio dos Patos, através da Sra.
Bernadete Koliski Mendes.

•

Grupo da terceira idade através da Sra. Elenir Portela.

Seguem imagens e links sobre as diversas formas de divulgação realizadas durante a
semana.

Folder oficial de divulgação

Ilustração Escola do Futuro

Divulgação da página Oficial do Governo do Estado do Paraná:
http://www.educacao.pr.gov.br/consultapublica

Divulgação no facebook do Colégio Alberto de Carvalho:
https://www.facebook.com/colegio.albertodecarvalho

Divulgação na página do facebook Colégio Est. Alberto Carvalho
https://www.facebook.com/colegioestadualalbertodecarvalho/

Divulgação na página do facebook do Núcleo Regional de Irati,
através do link: https://www.facebook.com/nreirati/

Envio de mensagens via email institucional

Grupos de Whatsapp nos grupos do Colégio Alberto de Carvalho

Grupos de Whatsapp dos alunos do Colégio Alberto de Carvalho

Foto com a empresária da área de construção civil para divulgação
no grupo do Rotary Club de Prudentópolis

Foto com o empresário Nicolau Chodoma, que representa a
comunidade escolar e possui comércio entorno do Colégio

Registro de divulgação por email da consulta no CE Alberto de Carvalho

Fonte: NRE de Irati, 2020.

Registro de divulgação da consulta no Facebook do CE Alberto de Carvalho

Fonte: NRE de Irati, 2020.

Registro de divulgação na rádio local sobre a consulta pública

Fonte: NRE de Irati, 2020.
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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
PONTA GROSSA
Rua Julia da Costa, 229, Colônia Dona Luiza.
Ponta Grossa/PR - CEP 84045-262
Fone (42) 3225-1047 (42) 3223-9093 (42) 3225-5329
ceeppg@gmail.com

RELATÓRIO DO PROCESSO DE DIVULGAÇÃO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O FUTURO – CEEPPG

O Programa Educação para o Futuro a partir de uma proposta pedagógica inovadora e de investimentos monetários na melhoria na infraestrutura
física das escolas tem como objetivo melhorar a qualidade da escola pública e torná-la mais atrativa aos estudantes. A Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte, em parceria com O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que irá realizar o financiamento do projeto lançaram uma Consulta Pública
a realizar-se no período de 10 a 16/08/2020.
O CEEPPG foi selecionado para participar do projeto de acordo com o atendimento de alguns critérios pré-estabelecidos e para isso participar de
uma Consulta Pública.
O CEEPPG é uma escola técnica. Desta forma atende estudantes que buscam na educação profissional a oportunidade de ingresso no mercado de
trabalho a partir da sua formação técnica. Atualmente oferece Cursos técnicos em Alimentos, Eletrotécnica, Eletromecânica e Informática na modalidade
Integrada e na modalidade Subsequente, Técnico em Cozinha, Eletrotécnica, Eletromecânica, Informática, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho.
Atende estudantes de toda a região, nas mais diversas faixas etárias e sociais. O CEEPPG é uma escola relativamente nova (11anos) e já atende anualmente
um número expressivo de alunos, com crescente demanda de vagas e cursos. As especificidades da educação profissional, requer com certa frequência
recursos para investimento na manutenção/adequação ou atualização dos laboratórios específicos dos cursos, seja de ordem de infraestrutura ou de
equipamentos.

Tendo em vista a importância do programa, os benefícios alcançados pelo mesmo e a perspectiva de melhoria nos espaços físicos e da proposta
pedagógica que vai de encontro com o perfil da instituição, a equipe gestora do CEEPPG esteve desenvolvendo ações de divulgação para conhecimento do
Projeto e ampla divulgação da Consulta Pública, no período de 03/08/20 à 07/08/20.
As ações desenvolvidas foram:
- Email institucional a todos os professores e funcionários contabilizando 110 servidores.
- Reunião via meet com alunos dos cursos integrados.
- Reunião via meet com alunos dos cursos subsequentes.
- Reunião via meet com pais dos alunos dos cursos integrados.
- Reunião via meet com os professores.
- Grupos de whatsapp de alunos dos cursos técnicos integrado, totalizando 757 estudantes.
- Grupos de whatsapp dos cursos técnicos subsequente totalizando 234 alunos e suas famílias;
- Grupos de whatsapp do Conselho Escolar e APMF totalizando 20 pessoas.
- Pagina de Facebook do colégio.
- Página de Facebook dos Coordenadores de Curso.
Em anexo, segue as imagens da divulgação relatadas.

Divulgação para os professores do CEEPPG
Divulgação da Consulta Publica aconteceu no dia 03/08/2020, depois de encerrarmos a reunião com a Técnica pedagógica Adriane Valéria. Ao lado de cada tela é
possível verificar os nomes dos participantes. No dia 04/08/2020 foi encaminhado e-mail aos participantes com o material de divulgação da Consulta.

Reunião via MEET em 03-08-2020
Aula Inaugural – Curso Técnico Subsequente em Informática
Divulgação Projeto Educação para o Futuro

Aula Inaugural – Curso Técnico Subsequente em Eletrotécnica
Divulgação Projeto Educação para o Futuro

Aula Inaugural – Curso Técnico Subsequente em Cozinha e Curso Técnico Subsequente em Nutrição e Dietética
Divulgação Projeto Educação para o Futuro

Aula Inaugural – Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho
Divulgação Projeto Educação para o Futuro

Aula Inaugural – Curso Técnico Subsequente em Eletromecânica
Divulgação Projeto Educação para o Futuro

Reunião Pais Cursos Integrado Alimentos e Informática 04/08/2020
Reunião realizada com os pais dos alunos dos Cursos Técnicos Integrado em Alimentos e Informática. Alguns pais entraram utilizando o e-mail do (a) filho (a) e acessaram
o meet utilizando o logins dos filhos.

pais

Reunião com alunos do Integrado – Curso de Informática - 06-08-2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK COORDENAÇÃO TÉCNICA - ALIMENTOS
Data:03/08/2020
https://www.facebook.com/fernanda.w

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK COORDENAÇÃO TÉCNICA - ELETROMECÂNICA
Data: 03/08/2020
https://www.facebook.com/denisfear

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:04/08/2020
https://www.facebook.com/ceeppg.oficial/posts/946456279099323?notif_id=1596513890125546&notif_t=feedback_reaction_generic

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:04/08/2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:05/08/2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:05/08/2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:06/08/2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:07/08/2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:07/08/2020

DIVULGAÇÃO NA PAGINA DO FACEBOOK CEEPPG
Data:07/08/2020

COLÉGIO ESTADUAL MAESTRO BENTO MOSSURUNGA
Ensino Fundamental e Médio
Av. Aldo Vergani, 1004 – Jardim Europa – CEP-84036-150 – Ponta Grossa -PR
Fone: (42) 3229-2877 E-mail: pgomaestrobento@seed.pr.gov.br
Este relatório tem por finalidade atender uma exigência da SEED/PR juntamente com o
Banco BID. Eu, Sandra Marques, representante legal do Colégio Estadual Maestro Bento
Mossurunga, no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte (27/07/2020), fui convidada pela
chefia do NRE Ponta Grossa, chefe Luciana Aquiles Sleutjes para uma reunião onde seria
tratado sobre a proposta de ampliação do colégio. Nessa ocasião fui informada que o colégio
foi contemplado a participar do projeto Escolas do Futuro. A chefe Luciana informou que o
objetivo geral do projeto Educação do Futuro é preparar os estudantes da rede pública
estadual do Paraná para a sociedade e o mundo do trabalho do século XXI. Mediante a
reforma curricular do ensino médio, o uso de tecnologias educacionais e a qualificação e
expansão da educação profissional, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social
do Estado.
A chefe Luciana relatou que o colégio já havia sido aprovado nas etapas anteriores,
mas que teríamos mais uma etapa para a ser cumprida a Consulta Pública, que faz parte do
critério determinado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para a
apresentação da proposta de financiamento junto ao banco que o Governo do Estado do
Paraná/Secretária da Educação e do Esporte (SEED) devem cumprir.
No dia três de agosto de dois mil e vinte (03/08/2020) a chefe Luciana encaminhou o
link http://www.educacao.pr.gov.br/consultapublica e o cartaz, e a partir de momentos
começamos a divulgação da consulta pública. Durante o período de três de agosto a dezesseis
de agosto foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Divulgação na porta de entrada e portão do colégio

COLÉGIO ESTADUAL MAESTRO BENTO MOSSURUNGA
Ensino Fundamental e Médio
Av. Aldo Vergani, 1004 – Jardim Europa – CEP-84036-150 – Ponta Grossa -PR
Fone: (42) 3229-2877 E-mail: pgomaestrobento@seed.pr.gov.br

- Encaminhado pelo whatsapp para o grupo com 34 integrantes entre professores e
funcionários.

- Postagem na página do facebook do Colégio Estadual Bento Mossurunga

COLÉGIO ESTADUAL MAESTRO BENTO MOSSURUNGA
Ensino Fundamental e Médio
Av. Aldo Vergani, 1004 – Jardim Europa – CEP-84036-150 – Ponta Grossa -PR
Fone: (42) 3229-2877 E-mail: pgomaestrobento@seed.pr.gov.br
- Encaminhado pelo whatsapp dos pais dos alunos e dos alunos da EJA totalizando 455
mensagens.

- Divulgação através do whatsapp pelo grupo dos diretores do NRE Ponta Grossa, 137
participantes.

COLÉGIO ESTADUAL MAESTRO BENTO MOSSURUNGA
Ensino Fundamental e Médio
Av. Aldo Vergani, 1004 – Jardim Europa – CEP-84036-150 – Ponta Grossa -PR
Fone: (42) 3229-2877 E-mail: pgomaestrobento@seed.pr.gov.br
- Divulgação junto ao comércio da comunidade onde está localizado o Colégio Est. Maestro
Bento Mossurunga
Supermercado Bom Ponto

Panificadora Europa

Panificadora Happy Day

COLÉGIO ESTADUAL MAESTRO BENTO MOSSURUNGA
Ensino Fundamental e Médio
Av. Aldo Vergani, 1004 – Jardim Europa – CEP-84036-150 – Ponta Grossa -PR
Fone: (42) 3229-2877 E-mail: pgomaestrobento@seed.pr.gov.br

Eskimó Sorvetes

Pizzaria Dom de Pizza

- Entrevista da chefe Luciana a TV Educativa de Ponta Grossa na entrada do colégio.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS
Rodovia João Chede – PR 151 – Km 02 – Alto do Cascavel – Palmeira – Fone (042)3252-1240 – Caixa Postal 85
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Histórico:
O Colégio Agrícola surgiu a partir da aquisição pelo governo Federal
junto ao senhor Carlos Margraf Junior de um terreno para a implantação de um
POSTO DE MONTA, com quatro funcionários e um administrador para a
reprodução de animais: cavalos, vacas e carneiros.
Em 19 de abril de 1941, surgiu a Escola de Trabalhadores Rurais Dr.
Getúlio Vargas, destinado ao ensino primário e a preparação de menores filhos
de lavradores a pratica agrícola.
Em 1956 passou a ministrar os cursos de Iniciação Agrícola e o curso de
Mestria Agrícola com duração de 4 anos.
Em 1962 foi iniciado o curso Ginasial, passando a se chamar Ginásio
Agrícola.
A partir de 1966 passou a ministrar o curso de Técnico Agrícola, sendo
que em 1968 tivemos a primeira turma de Técnicos Agrícolas.
Em 1977 passa a se chamar curso de Técnico em Agropecuária, porém
em 1997 começou a sua extinção gradativa, tendo apenas o curso de pós
médio em Técnico em Agricultura com ênfase em Plantio Direto.
Em 2003 foi reimplantado o curso Técnico em Agropecuária, em 2004
surgiu o curso de Técnico em Agroecologia, foram também ofertados os cursos
de Informática e Turismo.
Atualmente o colégio agrícola é denominado CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS, ofertando os
cursos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Agroecologia, em sistema
integrado com o ensino médio, em período integral com duração de 3 anos e o
curso subsequente (para quem já tem o ensino médio) em Técnico em
Agropecuária com duração de 18 meses.
Está localizado a PR 151 – Km 02, numa área de 111 hectares,
contando atualmente com 297 alunos, dos quais 250 em sistema de internato,
o colégio oferece além das aulas teóricas e práticas na Unidade Didático
Pedagógica, 6 refeições diárias.
Todo o ensino e estadia dos alunos é custeada pelo governo
estadual.
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CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS
- Técnico em Agropecuária modalidade integrado
- Técnico em Agropecuário modalidade subsequente

CURSOS A SEREM OFERTADOS POSTERIORMENTE
- Técnico em Agricultura
- Especialização em Pós Colheita

PROPOSTA DO PROJETO ESCOLA PARA O FUTURO
- inserção do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Getúlio
Vargas no programa com todas as suas inovações tecnológicas e
pedagógicas;
- construção de bloco com 04 salas de aulas;
- construção de laboratório de informática
- construção de sala multiuso

DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Devido a pandemia do corona-vírus e os protocolos de segurança para
se evitar aglomerações de pessoas utilizou-se de meio da mídia principalmente
para divulgar o projeto e convidar a população a participar da Consulta Pública
através de acesso virtual: www.educacao.pr.gov.br/consultapublica se deu
através de:
- redes sociais: zap, facebook e e-mail
- participação em entrevista na Rede Cidade Clima – TV WEB:
https://youtu.be/vSplAlewM
- cartazes em estabelecimento de grande circulação de pessoas, como posto
de gasolina, supermercado e farmácia
- participação em entrevista junto a rádio local – rádio FM Ipiranga, sintonia
91.7 no dia 05/08/2020 e dia 12/08/2020
- reportagem do jornal local: Gazeta de Palmeira – Ano 45 – nº 1.632 – 7 a 13
de agosto de 2020 (tiragem 2.000 exemplares)
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- watsaap dirigido para comunidade escolar: Conselho Escolar, APMF, Grêmio
Estudantil, alunos e pais de alunos do estabelecimento de ensino, professores
e funcionários,
- reunião via meet com professores para divulgação do projeto.
- ofício em demais informações sobre o Projeto Educação para o Futuro para
prefeito municipal câmara de vereadores, associação comercial e industrial de
Palmeira e Sindicato Rural de Palmeira.

Exemplo de material de divulgação utilizado:
1. Cartazes:

Fixados em locais de grande circulação de pessoas:
- postos de gasolina,
- supermercados
- farmácias
- empresas agrícolas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS
Rodovia João Chede – PR 151 – Km 02 – Alto do Cascavel – Palmeira – Fone (042)3252-1240 – Caixa Postal 85

- empresas de venda de defensivos agrícolas e sementes

Mural do Auto Posto Bordignon no centro da
cidade de Palmeira

Implemac comércio e conserto de peças, equipamentos
e implementos agrícolas

AG Comércio de defensivos agrícolas e sementes
Farmácia Conceição

Intec – Comércio de insumos agrícolas
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2. Página do facebook do colégio:
https://www.facebook.com/groups/309156982485869
Colégio Agrícola Getúlio Vargas (CEEPAGV)
Grupo Público 2,9 mil membros
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3. Divulgação no grupo de Watsapp: de alunos do colégio, de professores
e funcionários, APMF, Conselho Escolar, diretores de escolas/colégio de
Palmeira para divulgação junto a seus alunos.

Watsapp
Alunos dos segundos anos
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Alunos dos terceiros anos
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Alunos dos primeiros anos

Turma de alunos do subsequente

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS
Rodovia João Chede – PR 151 – Km 02 – Alto do Cascavel – Palmeira – Fone (042)3252-1240 – Caixa Postal 85

Grupo do internato: funcionários

Grupo do Conselho Escolar

Grupo da APMF
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Grupo dos representantes de turmas

Grupo de funcionários dos setores administrativos
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Grupo dos professores do CEEPA Getúlio Vargas

Grupo dos diretores das escolas estaduais de Palmeira (em número de 15
escolas/colégios)
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Responsável pela tv web
Rede Clima de Comunicação do município de Palmeira

Lucimara Candeó diretora do Departamento de Educação do Munícipio de
Palmeira, a qual repassou no grupo de diretores e professores das escolas
municipais (total de 17 escolas)
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Adriana Czelusniak – diretora de escola particular do Município de Palmeira
que repassou a seus professores e funcionários

Bruna Camargo- redatora do noticiário P7 apresentando pela rádio Ipiranga FM
91.7 de Palmeira
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Moacir Guchert – dono e redator da Gazeta de Palmeira (tiragem de 2.000
edições) jornal semanal do Município de Palmeira

Grupo dos moradores da Vila Mayer que faz divisa com o CEEPA Getúlio
Vargas
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Elder Scolimoski, apresentador dos programas:
Manhã do Ouvinte e Noticiário P7
Rádio Ipiranga de Palmeira – FM 91,7

Grupo de alunas do alojamento feminino

Página do facebook do colégio
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Página do facebook da Rádio Ipiranga FM 91,7
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Jornal escrito
Gazeta de Palmeira – semanário
Tiragem 2.000 unidades

Capa
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Notícia
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Ofícios a representantes da comunidade
- Prefeito Municipal
- Câmara de Vereadores
- Sindicato Rural de Palmeira
- Associação Comercial e Industrial de Palmeira
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA

RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O
FUTURO DA UNIDADE NOVA BAIRRO GRALHA AZUL – ATENAS PONTA
GROSSA

O Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, sob a chefia
de Luciana Aquiles Sleutjes, realizou no período de 03 a 09 de agosto a
divulgação do Projeto Escola do Futuro, com financiamento parcial do
BID ( Banco Interamericano de Desenvolvimento) e a Secretaria de
Educação do Paraná, para a participação da Consulta Pública no
período de 10 a 16 de agosto. As ações desenvolvidas foram:
1- Reunião com os diretores que irão receber os investimentos em seus
colégios ( Colégio Bento Mossorunga, CEEP, Colégio Agrícola de
Palmeira), esta reunião foi no Núcleo presencial com todas as medidas
de segurança;
2- Organização do grupo de watts com as associações de moradores
do Bairro Gralha Azul – Atenas, local que receberá a Unidade Nova;
3- Reunião por chamada de watts com os presidentes das associações
de moradores, diretores das escolas municipais do bairro para
apresentarmos o projeto e organizarmos as divulgações;
4- Todas as informações foram passadas pelo watts e também por
email

(diretora

(Presidente

escola
da

municipal-lidiamkalinoski@gmail.com),
Associação

de

moradores–

lanadecassia22@gmail.com), ( Presidente da Associação de Moradores
– Wanderley sem email.).

NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA
Rua Cyro de Lima Garcia, s/n – Vila Estrela – Fone: (42)3219-5400 – CEP: 84050-091 Ponta Grossa
-PR

5- Divulgação nas rádios locais: Radio Mundi FM e Radio Difusora de
Ponta Grossa: Programa O Repórter Jocelito e na mesma radio no
Programa da Deputada Mabel Canto.
6- Entrevista para a Rede Massa – Repórter Ingrid
7- Divulgação na RPC, Jornal do Meio Dia – Ponta Grossa;
8- Entrevista para a TVE;
9- Utilização da rede social ( Facebook do Núcleo, Instagram).
ANEXOS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO.

Luciana Aquiles Sleutjes
Chefe do Núcleo Regional de Educação
Decreto nº 1437/2019
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Registro de divulgação da consulta em jornal local

Fonte: NRE de Ponta Grossa, 2020.

Registro de reunião de divulgação da consulta com diretores

Fonte: NRE de Ponta Grossa, 2020.

Registro de divulgação no Facebook da unidade nova

Fonte: NRE de Ponta Grossa, 2020.

Registro de divulgação da unidade nova pelo WhatsA

pp

Fonte: NRE Ponta Grossa, 2020.

Registro de divulgação da consulta no CE Bento Mossurunga

Fonte: NRE de Ponta Grossa, 2020.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

Relatório das ações desenvolvidas pelo Núcleo Regional de Educação de
União da Vitória com relação à Consulta Pública - Educação para o Futuro.
Conforme pré-seleção de critérios estabelecidos no Projeto Educação para o
Futuro, o Colégio Estadual Túlio de França foi selecionado para receber ampliação e
reformas para implementação do Projeto. Nesse sentido, ressalta-se que é uma
instituição de ensino da rede pública do estado do Paraná com a oferta dos cursos
técnicos: Formação de Docentes, Segurança do Trabalho, Edificações, Meio
Ambiente e ainda, com previsão para o ano letivo de 2021: Técnico em Segurança
do Trabalho e Técnico em Enfermagem. Além disso, oferta o Ensino Fundamental
em tempo integral, CELEM Espanhol, Sala de Recursos Multifuncional, aulas de
treinamento esportivo e Programa Mais Aprendizagem, totalizando 558 alunos.
Em conjunto com o CE Túlio de França e demais parcerias, utilizamos como
forma de divulgação:
 Site oficial do NRE;
 Facebook do NRE;
 Instagram do NRE;
 Facebook do CE Túlio de França;
 Reunião da chefia através da plataforma meet com todos os diretores
jurisdicionados ao NRE;
 Reunião da chefia através da plataforma meet com profissionais do CE Túlio
de França;
 Reunião da Chefia com todos os diretores e o Presidente da Comissão da
Educação da Assembléia Legislativa do Paraná Hussein Bakri;
 Divulgação em grupos de WhatsApp: dos profissionais do NRE, de todos os
diretores das 45 escolas jurisdicionadas ao NRE, líderes de turma e Grêmio
Rua Profª. Amazília,593 - Centro -CEP 84.600-285 - Fone (42) 3521-1800 - Fax(42)3521-1824

Estudantil, APMF, Conselho Escolar, profissionais do CE Túlio de França,
alunos do CE Túlio de França líder comunitário do bairro;
 Folder impresso;
 Divulgação pela Imprensa nas rádios locais de amplo alcance: Jornal Rádio
Colméia; Jovem Pam de União da Vitória, Portal Estação União – notícias e
Educadora UNIGUAÇU;
 Divulgação na página social Facebook das rádios: Jornal Rádio Colméia;
Jovem Pam de União da Vitória, Portal Estação União – notícias e
Educadora UNIGUAÇU
 Tribuna da Câmara de Vereadores de União da Vitória através de vereador
local em Sessão Ordinária;
 E-mail institucional: professores e funcionários através da Chefia do NRE foi
encaminhado para diversos setores: profissionais da educação, instituição de
ensino superior, vereadores,

câmaras municipais dos 9 municípios,

Secretarias de Educação dos 9 municípios, Juizado da Vara da Infância e
Juventude da Comarca, Promotoria de Justiça de União da Vitória e empresa
regional que oferta estágio.

Seguem alguns links para acesso:

https://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/qas/aviso.php?codigo=6357
https://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=22059
https://www.facebook.com/433326260805882/posts/786102415528263/
https://www.instagram.com/p/CDeEVXJAd22/?igshid=13mb2v33qehb3
https://www.facebook.com/watch/?v=591666894854098
https://www.atualnoticias.inf.br/noticia/2187/nre-de-uniao-da-vitoria-lancaconsulta-publica-para-ouvir-opiniao-da-sociedade-sobre-o-educacao-para-ofuturo-?fbclid=IwAR2vjf0ECGttA-Gw6OzKU-bCoPTcHL_Nz-Cvayip4LHM4Uwm7pIoC-aXHU
https://www.youtube.com/watch?v=dSPtyObTSCU&feature=youtu.be
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Registro de reunião com a escola para divulgação da consulta

Fonte: NRE de União da Vitória, 2020.

Registro de divulgação da consulta em rede social do NRE

Fonte: NRE de União da Vitória, 2020.

Registro em rede social divulgando a consulta pública.

Fonte: NRE de União da Vitória, 2020.

Registro de divulgação pelo WhatsApp da consulta pública

Fonte: NRE de União da Vitória, 2020.
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Educação para o Futuro
Apresentação dos Estudos Socioambientais

ABRANGÊNCIA E AMOSTRA ESTUDADA

DOCUMENTOS ELABORADOS MGAS/ASS/PGAS
Programa
Amostra

MGAS

AAS/PGAS

Marco de Gestão Ambiental e Social
– MGAS Determina as diretrizes a
serem observadas em todo o
Programa por meio do SGAS;

Avaliação Ambiental e Social e
Plano de Gestão Ambiental e Social
avaliam e determinam os
Programas a serem observados na
Amostra do Programa;

LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS
Legislação
Ambiental

Políticas
BID

Legislação
Trabalhista

Legislação
Ambiental

• Licenciamento Ambiental
de Intervenções
Específicas
• Normativas IPHAN
• Áreas com Proteção
Específica
• Normativas Municipais
Locais

LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS
Legislação
Ambiental

Políticas
BID

Legislação
Trabalhista

Legislação
Trabalhista

• CLT
• Portaria 3.523/98
(Sistemas de Climatização)
• Portaria 3.214/78 (Aprova
as NRs do MT)
• Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho

LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS
Legislação
Ambiental

Políticas
BID

Legislação
Trabalhista

Políticas
BID

• OP102 – Acesso a
Informação
• OP703 – Política de Meio
Ambienta e Cumprimento de
Salvaguardas
• OP704 – Gestão de Risco e
Desastres
• OP761 – Igualdade de
Gênero

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - AAS

AVALIÇÃO DE RISCOS

AVALIÇÃO DE RISCOS
Todos os colégios da amostra se
encontram em situação de baixo risco
– exceto Colégio Estadual Túlio de
Franca, em União da Vitória com risco
moderado para alagamentos;
Não existem registros históricos de
alagamento que tenha afetado a
estrutura do colégio.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL
Diagnóstico
Socioambiental

Análise dos
Projetos

Definição de
Impactos

Programas de
Gestão
Socioambient
al

Os cuidados socioambientais são organizados em
Programas de Gestão Socioambiental para que todos
saibam como trabalhar de forma a evitar incômodos às
pessoas e suas atividades

AVALIAÇÃO AMBIENTAL
Diagnóstico
Socioambiental

Impactos adversos que irão ocorrer (por exemplo, corte de
árvores isoladas)
Programas e ações para restringir o impacto (no exemplo acima, criar controles para
que nenhuma arvore seja cortada desnecessariamente)

Análise dos
Projetos

Impactos adversos que podem ocorrer (por exemplo, corte de luz
por conta da obra)
Definição de
Impactos

Programas de
Gestão
Socioambient
al

Programas e ações para evitar que ocorra o impacto (no exemplo acima, criar controles
para que durante as escavações os tratores não atinjam o sistema de água e, caso
ocorra, ter procedimentos para resolver o mais rápido possível o problema)

Impactos positivos que irão ocorrer (por exemplo, novas áreas de
lazer para comunidades locais)
Programas e ações para aumentar o ganho do impacto (no exemplo acima,
implementar um programa de educação sanitária, mostrando para as comunidades
como atuar para reduzir ainda mais o lixo nos rios)

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS - CONSTRUÇÃO
Possibilidade de Contribuição com a
Economia

• Aumento de pessoas empregadas – ainda
que temporário / Aumento de renda.

Terraplenagem e tráfego de veículos e
atividades da obra

•Potencial impacto ao patrimônio histórico
e cultural, sub superficial ou edificado;
•Aumento de poeira no entorno das obras;
•Aumento de barulho no entorno das obras
•Aumento do risco de acidentes;
•Eventuais Incômodos aos moradores e
atividades das escolas (reformas);

Manipulação menor de óleos, graxas
e outros contaminantes

• Risco de contaminação de solos e corpos
hídricos

Supressão de árvores isoladas

• Perda de vegetação arbórea

Os incômodos ocorrerão principalmente durante as obras

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS - OPERAÇÃO
Operação das novas escolas e
escolas reformadas

• Melhoria na qualidade da infraestrutura para o
aprendizado;
• Melhoria na qualidade da infraestrutura para o
aprendizado;

Operação dos novos Núcleos

• Aumento de Tráfego local e consequente risco
de acidentes;
• Geração de Resíduos e Contaminantes em
alguns laboratórios
• Risco de Acidentes nos laboratórios

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - SGAS
OBJETIVOS DO SGAS
•

Assegurar que os projetos, as atividades, os processos e os serviços do Programa Educação para
o Futuro sejam conduzidos considerando as melhores práticas ambientais;

•

Atendimento às exigências contratuais, legais e das políticas socioambientais do BID;

•

Mitigação dos impactos socioambientais e controle ambiental;

•

Conservação ambiental;

•

Manutenção de parques;

•

Prevenção de acidentes e doenças operacionais.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - SGAS
Linhas de Ação do SGAS
•

Inclusão das variáveis ambientais no planejamento e concepção projeto;

•

Planejamento e gerenciamento ambiental adequado das obras e reformas;

•

Exigências ambientais nos editais de contratação de empresas;

•

Implantação, operação e desmobilização do canteiro de obras de forma adequada;

•

Controle ambiental das obras;

•

Gestão de resíduos das obras;

•

Procedimentos de demolição adequados;

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - SGAS
Linhas de Ação do SGAS (cont.)
•

Recuperação de áreas degradadas, quando necessário (por exemplo, áreas de canteiros);

•

Saúde e segurança do trabalhador e meio ambiente;

•

Garantia do consumo sustentável de água;

•

Eficiência Energética.

PROGRAMAS - PGAS
1. Programa de Diretrizes e Procedimentos para o Gerenciamento
e Gestão Ambiental das Obras
2. Programa de Controle Ambiental de Obras

3. Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas
4. Programa para Combate a Doenças Infectocontagiosas,
incluindo a COVID-19
5. Programa de Resposta à Contingências e Emergências

PROGRAMAS - PGAS
6. Programa de Gestão dos Resíduos nos Laboratórios
7. Plano de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (PGRD)
3. Manual Ambiental da Construção – MAC
Os Programas Ambientais e Sociais são implementados para reduzir problemas e impactos durante
as obras e operação das escolas.

20. ANEXO X – Apresentação Utilizada na Devolutiva da Consulta Pública
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Educação para o Futuro
Proposta de financiamento junto ao
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)
Devolutiva da Consulta Pública
Curitiba, 17 de agosto de 2020

SUMÁRIO
1.

Resumo do Projeto

2.

Devolutiva da Consulta Pública

3.

Espaço para Perguntas

RESUMO

OBJETIVO GERAL
Preparar os estudantes da rede
pública estadual do Paraná para a
sociedade e o mundo do trabalho
do século XXI mediante a reforma
curricular do ensino médio, o uso de
tecnologias educacionais e a
qualificação e expansão da educação
profissional, contribuindo com o
desenvolvimento econômico e
social do Estado.

MARCO LÓGICO DO PROJETO
problemas

soluções

escola não é atrativa para os
jovens

redesenho da proposta
pedagógica da rede estadual

Infraestrutura física e
tecnológica obsoleta
Your Text
Your Text
baixa empregabilidade
e
Here
Here
qualificação para o mundo do
trabalho

Investimento em infraestrutura
e em tecnologias educacionais
Your Text
Here e expansão da
reformulação
educação profissional

dados não são usados para
tomada de decisão

modernização e integração de
sistemas

03

05 06

OBJETIVOS
● Objetivo Geral

Preparar os estudantes da rede pública estadual do Paraná para a sociedade e o mundo de trabalho do século
XXI mediante a reforma curricular do ensino médio, o uso de tecnologias educacionais e a qualificação e
expansão da educação profissional, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do Estado.
● Objetivos Específicos

1. Construir uma proposta pedagógica para o Ensino Médio que torne a escola mais atrativa para os jovens e,
assim, contribua para elevar a frequência escolar e reduzir o abandono;
2. Melhorar as ferramentas e tecnologias educacionais a serviço do processo de ensino-aprendizagem,
contribuindo para o Paraná ser o estado referência em educação no Brasil e alcançar o nível médio de
aprendizagem dos países da OCDE;

3. Fortalecer a educação profissional para elevar a taxa de empregabilidade dos alunos concluintes;
4. Construir unidades escolares de referência e reformas unidades existentes ("Escolas do Futuro") em
regiões periféricas, populosas e com demanda reprimida ao sistema educacional, contribuindo para
ampliar em
35 mil o número de vagas da educação profissional.

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO: resumo

Inovação Pedagógica e
Modernização da Infraestrutura
Tecnológica de todas as escolas

5 Escolas de Referência e
150 Reformas Estruturantes
“Escolas do Futuro”

Fortalecimento da
Educação Profissional

- WiFi de alta velocidade em todas as
salas de aula da rede estadual;
- Equipamentos de informática novos;
- Plataformas Online para apoiar o ensino
de português, matemática, programação
- Kits de Robótica;
- Tecnologia de Reconhecimento Facial;
- Formação de docentes e gestores em
habilidades digitais e socioemocionais.

Infraestrutura de referência
para viabilizar uma proposta
pedagógica inovadora e
voltada à Escola do Futuro,
além da oferta de vagas de
ensino regular e ensino
profissional em bairros com
falta de vagas.

- Revisão da oferta de cursos
obsoletos e de baixa qualidade;
- Novos cursos e laboratórios
voltados ao século XXI;
- Acompanhamento de Egresso;
- Avaliação da Qualidade;
- Hackathons, competições,
feiras, bolsas de estágios e
outras ações de integração.

DEVOLUTIVA
DA
CONSULTA
PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA - OBJETIVOS

Preocupados com o bem-estar da população e visando minimizar e neutralizar
possíveis danos sociais e ambientais, realizamos uma consulta pública com o
objetivo de registrar os pontos de vista e percepções das pessoas que podem ser
afetadas direta e indiretamente pelo projeto, e oferecer uma forma de levar em
consideração as contribuições, visando aperfeiçoar o planejamento e a
implementação do projeto.

CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA
A consulta pública foi encerrada a zero hora do dia 17 de agosto de 2020.
- Tivemos um total de 6.066 participações;
- 10,56% das participações foram realizadas por municípios que não fazem parte
da consulta pública, 641 participações;
- A tabela a seguir demonstra como a quantidade total de participações se
distribuiu entre os NREs, que fazem parte da amostra representativa para a
consulta, 5.425 participações.

CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA

CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA
Para a análise das contribuições foram consideradas todas as respostas, dos municípios da
amostra e dos municípios que não fazem parte da amostra.
As respostas do questionário eram descritivas, o que gerou grande diversidade de
informações em aproximadamente 15% do total das respostas. Os registros com
contribuições neutras, como por exemplo “Nenhum”, e registros com contribuições em
branco, somaram aproximadamente 85% das respostas.

Os temas mais frequentes abordados durante a consulta foram:

CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA
Dúvidas e Sugestões mais Frequentes (Quantidades)
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CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA
Os assuntos mais citados se distribuíram de forma homogênea, sem discrepância
entre os municípios e/ou segmentos da sociedade.
Os temas mais relevantes foram listados em ordem decrescente, juntamente com as
principais expectativas das comunidades:
Poluição Sonora: preocupação em relação aos incômodos sonoros que as obras podem
causar, atrapalhando a concentração dos alunos;
Educação Profissional: solicitações de oferta de cursos técnicos para EJA, oferta de
cursos técnicos de qualidade, expectativa de inserção no mercado de trabalho e aumento
da renda das famílias;

CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA
Poeira: problemas respiratórios que podem ser causados ou agravados pelas obras;

Valorização/Orgulho/Satisfação: a população se sente valorizada, sentimento de
valorização do bairro, da escola, da educação;
Resíduos das Obras: preocupação com a destinação dos resíduos das obras para
evitar a poluição ambiental;
Tráfego de Pessoas e Veículos: preocupação com a segurança dos alunos, devido
à entrada de pessoas estranhas na escola, e a possibilidade de acidentes no entorno
das obras;
Plantio de Árvores: preocupação com corte de árvores nos terrenos, solicitações
para que outras sejam plantadas, plantio de árvores nos pátios das escolas,
promovendo conforto térmico e bem estar;

CONSULTA PÚBLICA - DEVOLUTIVA
Interrupção das Aulas: preocupações com o cumprimento do calendário escolar e dúvidas
sobre como as obras serão realizadas nas escolas;
Solicitação de Reformas/Construções: foram recebidas contribuições de escolas/municípios
que não fazem parte da amostra pedindo reformas/construções em suas comunidades;
Transparência na aplicação dos recursos do projeto: as contribuições aprovam a execução do
projeto, mas solicitam transparência na utilização dos recursos;
Espaço de Convivência: sentimento de que a escola também pode ser um espaço para a
socialização da comunidade escolar.

OBRIGADO!

