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Resolução nº 076/2021 – CMDCA/SJP
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ SJP, no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 024/91 de 28 de maio de 1991,
RESOLVE:
Retificar a Resolução nª 74/2021 – CMDCA/SJP, publicada em 18 de novembro do
corrente ano em Diário Oficial Eletrônico - Caderno dos Conselhos do Município de
São José dos Pinhais, Edição 986, Ano 5, para dele fazer constar a alteração a
seguir:
Onde se lê:
Instituir a Comissão Transitória de Ética, composta pelas seguintes instituições:
 Secretaria Municipal de Cultura – Representante Juliana Canassa;
 Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária –
Representante Cássia Pereira Ramos;
 Associação Cultural Meninos da Harmonia - Representante Munira Ambrosina
Fernandes;
 Desafio Jovem Vidas para Cristo – Representante Cleverson Luis Nogueira.
Leia-se:
Instituir a Comissão Transitória de Ética, composta pelas seguintes instituições:
 Secretaria Municipal de Cultura – Representante Juliana Canassa;
 Secretaria Municipal Educação – Representante Sandy Paola Carneiro Dias;
 Associação Cultural Meninos da Harmonia - Representante Munira Ambrosina
Fernandes;
 Desafio Jovem Vidas para Cristo – Representante Cleverson Luis Nogueira.
São José dos Pinhais, 22 de novembro de 2021.

Cleverson Luis Nogueira
Conselheiro Presidente do CMDCA

Resolução nº 077/2021 – CMDCA/SJP
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ SJP, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 024/91 de 28 de maio de 1991,
Considerando a orientação da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, via equipe
responsável pelo Sistema Fundo a Fundo - SIFF; e
Considerando a deliberação realizada via grupo de Whatsapp do CMDCA/SJP, em 18
de novembro de 2021;
RESOLVE:
APROVAR a reabertura do Plano de Ação – Deliberação nº 55/2016 – Programa
Crescer em Família – Acolhimento Familiar, considerando que a atualização do sistema
realizada pela SEJUF ocasionou a necessidade de preencher informações que não eram

São José dos Pinhais, 22 de novembro de 2021.
Sidineia Dias Malhadas
Conselheira Presidente do CMAS
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Resolução nº 074/2021 – CMAS/SJP
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais – CMAS/SJP, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 29 de 14 de junho de 1996;
Considerando que a entidade não solicitou a manutenção da inscrição dentro dos
prazos regulamentares;
Considerando que a entidade foi comunicada da irregularidade pelo Ofício nº 19/2021 CMAS/SJP, de 25 de maio de 2021 e Ofício nº 86/2021, de 09 de novembro de 2021, ambos
sem manifestação da entidade;
Considerando a deliberação na 17ª Reunião Ordinária do CMAS/SJP, em 12 de
novembro de 2021;
RESOLVE:
1) CANCELAR definitivamente a Inscrição da entidade Lar Pequeno Aconchego,
sob nº 32/2018 no CMAS/SJP:
2) Dar ciência da decisão ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, à Secretaria
Municipal de Assistência Social e demais interessados.

São José dos Pinhais, 22 de novembro de 2021.

Sidineia Dias Malhadas
Conselheira Presidente do CMAS

Resolução nº 075/2021 – CMAS/SJP
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais – CMAS/SJP, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 29 de 14 de junho de 1996;
Considerando a orientação da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, via equipe
responsável pelo Sistema Fundo a Fundo - SIFF; e
Considerando a deliberação realizada via grupo de Whatsapp do CMAS/SJP, em 18 de
novembro de 2021;
RESOLVE:
APROVAR a reabertura do Plano de Ação – Deliberação nº 51/2016 - Serviço de
Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, considerando que a
atualização do sistema realizada pela SEJUF ocasionou a necessidade de preencher
informações que não eram solicitadas na versão anterior.

Sidineia Dias Malhadas
Conselheira Presidente do CMAS
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São José dos Pinhais, 22 de novembro de 2021.

Diário Oficial Eletrônico
Edição 989, Ano 5 – 23/11/2021

Resolução nº 076/2021 – CMAS/SJP
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais – CMAS/SJP, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 29 de 14 de junho de 1996;
Considerando a orientação da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, via equipe
responsável pelo Sistema Fundo a Fundo - SIFF; e
Considerando a deliberação realizada via grupo de Whatsapp do CMAS/SJP, em 18 de
novembro de 2021;
RESOLVE:
APROVAR a reabertura do Plano de Ação – Deliberação nº 51/2016 - Serviço de
Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua, considerando que a atualização do
sistema realizada pela SEJUF ocasionou a necessidade de preencher informações que não
eram solicitadas na versão anterior.
São José dos Pinhais, 22 de novembro de 2021.
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Sidineia Dias Malhadas
Conselheira Presidente do CMAS
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Deliberação CME/SJP Nº 20/2021

Aprovada Em: 18/11/2021

INTERESSADO: Sistema Municipal de São José dos Pinhais
CONSELHO PLENO
Coordenação da relatoria: Conselheira Ana Lucia Rodrigues
Relatoria: Coletiva
ASSUNTO: Definição de normas para progressão de alunos, referente ao ano
letivo de 2021, bem como o continuum curricular - 2021/2022.
CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 14.040/2020 e a Lei Federal
Nº 14.218/2021 que estabelece normas educacionais excepcionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009;
CONSIDERANDO a Deliberação CME/SJP Nº 16/2020 que institui
normas e critérios para progressão ou retenção de alunos, referente ao ano
letivo de 2020 e um continuum curricular dos anos letivos de 2020/2021;
CONSIDERANDO

a

Deliberação

CME/SJP

nº

03/2021

aprovada em 02/03/2021 que institui a “Prorrogação da instituição de normas
para o desenvolvimento de atividades e estudos escolares não presenciais, no
ano letivo de 2021, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de São José dos
Pinhais e decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo
novo Coronavírus - COVID-19 e outras providências”.
CONSIDERANDO

a

Deliberação

CME/SJP

nº

06/2021

aprovada em 06 de maio de 2021 que dispõe sobre “o processo de Validação,
Registros e Cômputos de carga horária das Atividades Pedagógicas Não
Presenciais realizadas pelas Unidades de Ensino do Sistema Municipal de

regime especial e da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo
Coronavírus – COVID-19 e outras providências”.
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Educação de São José dos Pinhais no ano letivo de 2021, em consonância com
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CONSIDERANDO

a

Deliberação

CME/SJP

nº

12/2021

aprovada em 1º/07/2021 que institui “Normas para a organização do Ensino
Híbrido (presencial e semipresencial) e dá outras providências, em vista do
caráter excepcional, no ano letivo de 2021, no Sistema Municipal de Ensino de
São José dos Pinhais”.

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 06/2021, de 06 de julho de
2021

que

dispões

sobre

Diretrizes

Nacionais

orientadoras

para

a

implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades de
ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar.

O Conselho Municipal de Educação - CME de São José dos Pinhais - SJP,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3.055/2018 e pela lei nº
632/2004 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, e tendo em vista as
disposições contidas no inciso III do artigo da Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN,
RESOLVE:

Art.1 º Instituir normas no processo de progressão das crianças e/ou
estudantes das Unidades de Ensino do Sistema Municipal de São José dos
Pinhais para o ano letivo de 2021, em decorrência do regime especial, para o
uso de atividades no sistema não presencial, semipresencial e presencial
considerando o processo de avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento
neste período.
Art.2 º A avaliação do processo de aprendizagem e do desenvolvimento
acompanhará todo o percurso educativo, sendo diagnóstico, formativo, contínuo
e cumulativo, onde os avanços serão mensurados, permitindo um registro sobre
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o que está sendo alcançado ao longo do período dos anos letivos de 2020 e
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Art.3 º Os instrumentos avaliativos utilizados deverão atender às necessidades
do período vivenciado.
§ 1º Os instrumentos avaliativos serão diversificados, incluindo a observação
dos profissionais, a devolutiva das atividades e trabalhos, a autoavaliação das
crianças e/ou estudantes e os depoimentos dos responsáveis pela criança e/ou
estudante,

durante

a

vigência

do

ensino

não

presencial,

híbrido

(semipresencial) e presencial.
§ 2º Os Pareceres Descritivos e/ou conceituais terão formato específico no
Sistema Municipal de Ensino, a partir de objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento definidos em conjunto com a Comissão Pedagógica,
coordenados e orientados pela Secretaria Municipal de Educação. (em anexo)
Art. 4º Para a Educação Infantil, seguindo os dispostos na Lei Federal Nº
14.040/2020 e a Lei Federal Nº 14.218/2021 serão adotados os seguintes
procedimentos:
I – não haverá necessidade de comprovação da duração mínima de 800
(oitocentas) horas de efetivas atividades escolares;
II – não haverá qualquer retenção de crianças/estudantes, ainda que não
tenham participado das atividades complementares não presenciais.
§ 1º As crianças que até a data de 31 de março de 2021 não completarem 4
(quatro) anos de idade, permanecerão na fase denominada de creche,
considerando a organização de turmas previstas na Deliberação do CME/SJP
nº 02 /2019.
§ 2º As crianças que completarem 4 (quatro) anos de idade até a data de 31 de
março de 2022, deverão ser matriculados no Pré I e as crianças que
completarem 5 (cinco) anos de idade até esta data deverão ser matriculados no

criança terá direito garantido ao ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental,
preferencialmente em escola próxima à sua residência.
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Pré II.
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Art. 5º As Unidades de ensino públicas ou privadas, que oferecem a Educação
Infantil deverão efetuar as adaptações curriculares para o ano letivo de 2022 e
2023, de forma a alcançarem os mesmos Campos de Experiências
anteriormente propostos para esta etapa de ensino.
Art. 6º Ao final do ano letivo de 2021, o processo de progressão para crianças
e/ou estudantes do Ensino Fundamental/EJA e Escolas de Educação Especial
seguirá os critérios estabelecidos considerando:
I - não há a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos,
conforme a Lei Federal nº 14.040/2020 e a Lei Federal 14.218/2021, mas
estabelecido o cumprimento da carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas
de efetivo trabalho escolar, considerando, neste caso, a somatória da carga
horária oferecida de forma regime especial de aprendizagem não presencial e
da carga horária presencial híbrido de forma escalonada (semipresencial) e
retorno gradual (presencial).
II – que as especificidades de cada criança e/ou estudante deverão ser
respeitadas e a aprovação será definida de acordo com os avanços
demonstrados em sua trajetória escolar, de acordo com o tempo de
aprendizagem de cada um e o princípio da equidade;
III – que a análise para progressão da criança e/ou estudante é sempre dela
para com ela mesma, que as adaptações pedagógicas, de vínculo com a turma,
reorganização do espaço/tempo precisam ser feitas em qualquer que seja a
decisão tomada pelo coletivo;
IV - a adequação idade/ano da criança e/ou estudante, analisando para o novo
ano, sua interação social e a convivência coletiva com seus pares;
V - o envolvimento e a participação da família em todo processo ou as causas

de aprendizagem e desenvolvimento da criança e/ou estudante, suas
apropriações e dificuldades;
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da ausência destes;
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VII - a diversificação das metodologias, das estratégias e dos recursos
de ensino utilizados;
VIII - os registros feitos na unidade de ensino, Reforço, Intervenção
Pedagógica, Sala de Recursos Multifuncional, devolutiva do CEMAEE em
relação ao processo de escolarização da criança e/ou estudante;
IX - os diferentes instrumentos de avaliação utilizados: registros por meio de
desenhos, registros escritos e orais, áudios, vídeos e outros que foram
realizados ao longo do ano escolar.
Art. 7º Os alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental na
modalidade EJA, da Rede Pública Municipal neste ano letivo de 2021, serão
promovidos ou permanecerão na mesma etapa de acordo com os avanços
demonstrados em sua trajetória escolar de acordo com o tempo de
aprendizagem de cada um e o princípio da equidade;
Art. 8º - No ano de 2022, dar-se-á manutenção ao continuum curricular,
visando à continuidade do trabalho desenvolvido em 2020/2021, considerando:
I – as atividades diagnósticas, as intervenções pedagógicas e avaliativas da
aprendizagem para identificar as necessidades das crianças e/ou estudantes
em relação aos objetos de conhecimento;
II – as estratégias de recuperação e apoio pedagógico para as crianças e/ou
estudantes que em seu processo de ensino-aprendizagem apresentarem
diferentes níveis, lacunas e defasagens decorrentes do período pandêmico ou
da trajetória escolar;
III - as crianças ou estudantes que necessitarem de avaliação precoce ou
avaliação psicopedagógica deverão ser encaminhados para os serviços
específicos. Os estudantes que são público alvo da Educação Especial deverão
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ser encaminhados para o serviço da Sala de Recursos Multifuncional de acordo
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IV – o estabelecimento de estratégias na Unidade de Ensino de modo a
organizar a distribuição de turmas para o ano letivo de 2022, priorizando o
acompanhamento pelos mesmos professores do ano letivo de 2021, desde que,
essa seja a melhor estratégia definida junto com a equipe pedagógica da
Unidade de Ensino;
V – que a Secretaria Municipal de Educação em conjunto com cada equipe
gestora e pedagógica das Unidades de Ensino, após análise e avaliação prévia
das necessidades, poderá indicar ou ampliar as equipes de profissionais do
Ensino Fundamental: professores, pedagogos, visando contribuir como apoio às
estratégias em conformidade com o plano de desenvolvimento individual de
cada criança e/ou estudante ou de um grupo de crianças e/ou estudantes;
VI – que após análise do Departamento de Educação Especial, será verificada a
necessidade de professor para a Sala de Recursos Multifuncional, estagiários
(as) de apoio escolar, em todas as Unidades de Ensino contemplando o que for
indicado nas devolutivas e nos Estudos de Casos dos CEMAEEs para as
Unidades de Ensino;
VII – que a Secretaria Municipal de Educação organizará junto às Unidades de
Ensino momentos de discussão para elaboração de critérios (conforme número
de inclusões, índices de vulnerabilidade social e outros indicados pela Unidade)
que serão considerados para a definição no plano de ação e viabilização de
profissionais para atendimento das demandas destinadas às turmas de
alfabetização e manutenção dos Atendimentos Educacionais Especializados;
Parágrafo Único - orienta-se para o ano de 2022 que a formação continuada
deverá ter como foco a alfabetização e o letramento, para todos os professores
até o 5º ano, e a integração dos componentes curriculares de acordo com o

avaliação do processo de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças
e/ou estudantes, por meio das reuniões dos Conselhos de Classe.
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Referencial Curricular de São José dos Pinhais;
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§ 1º A Unidade de Ensino realizará pré-conselhos por turma para levantamento
das crianças e/ou estudantes que necessitam de um trabalho individualizado,
conforme orientação a ser proposta pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º A equipe pedagógica deverá dialogar com os pais ou responsáveis legais
sobre o trabalho a ser desenvolvido com as crianças e/ou estudantes
nominados no pré- conselho.
§ 3º O pré-conselho e a reunião com os pais ou responsáveis legais deverão
ser registrados em documento próprio, para fins de consulta na tomada de
decisão do Conselho de Classe Final e caso necessário, do Conselho Escolar.
§ 4º Para a realização do Conselho de Classe Final será considerado o disposto
nesta Deliberação.
Art. 10 Considerando o período de excepcionalidade, os alunos matriculados
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de
São José dos Pinhais, neste ano letivo de 2021, serão promovidos se
obtiverem o mínimo de conhecimentos exigidos para o ano subsequente, no
qual poderão ser devidamente matriculados, segundo critérios estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 11 Em casos de retenção de alunos, o Conselho Municipal de Educação
de SJP, orienta um trabalho de acompanhamento às Unidades de Ensino, pela
Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação com a Equipe
Pedagógica das Unidades de Ensino, afim de que a visão dos profissionais
acerca da retenção de alunos nesse momento, seja o mais aproximado
possível.
Art. 12 Os estudantes inclusos que frequentarão o 1º ano e o 6º ano em 2022
terão os Pareceres Descritivos, Portfólios e Estudos de Caso encaminhados no
início do ano letivo de 2022, para as Escolas Municipais, Estaduais ou

encaminhamentos necessários.
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Particulares onde sua matrícula será efetivada para que a nova equipe aproprie-
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Art. 13 - A Revisão de Resultado Final será requerida na Unidade de Ensino,
pelo pai ou responsável legal da criança e/ou estudante segundo a Deliberação
CME/SJP Nº 03/2019.
Parágrafo Único: Para o ano de 2021, o Conselho Escolar da Unidade de
Ensino será a primeira instância de decisão em casos de solicitação de revisão
de resultado final, conforme critérios a serem estabelecidos pela mantenedora.
Art. 14 Os objetos de conhecimento do 1º ao 5º ano e da EJA, deverão ser
retomados de acordo com a necessidade de cada turma, conforme diagnóstico
realizado no início do ano letivo de aulas presenciais ou não presenciais,
seguindo os objetivos de aprendizagem não trabalhados no ano anterior.
§1º Ao adotar o sistema de um continuum curricular para os anos letivos de
2020/2021/2022 é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e
das Unidades de Ensino readequar a proposta curricular para que sejam
superadas as eventuais dificuldades surgidas, em decorrência do período de
atividades não presenciais nos anos letivos de 2020 e 2021 de forma que, ao
longo dos próximos anos, os alunos recebam todos os objetos de conhecimento
previstos para os anos iniciais do Ensino Fundamental.
§ 2º O planejamento e execução do estabelecido no parágrafo anterior deverá
ser aplicado para toda criança/estudante, turmas e/ou Unidades de Ensino do
Sistema Municipal de Ensino de São José dos Pinhais, como forma de ajudá-los
a superarem as suas eventuais dificuldades na aprendizagem, em decorrência
do período de aulas não presenciais.
Art. 15 Cada Unidade de Ensino deverá analisar os objetivos de aprendizagem
que não foram trabalhados ao longo do ano letivo de 2021 e consignar em ata,
em reunião com o corpo docente, a sua especificação para que sejam
retomadas no ano letivo de 2022, independente da trajetória escolar de cada
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estudante, com vistas à garantia do direito de aprendizagem.
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Parágrafo Único: Os objetivos de aprendizagem devem ser planejados para
que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades
educacionais empregadas em atividade presencial e não presencial, a fim de
evitar as desigualdades educacionais no processo de ensino e de
aprendizagem.
Art.16 Fica aprovada a retenção dos alunos nos casos extremos da não
aprendizagem e da não participação nas atividades desenvolvidas durante os
anos letivos de 2020 e 2021, como medida a fim de minimizar os impactos
causados pela suspensão das aulas presencias, para os alunos matriculados
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Parágrafo Único: a retenção de estudantes dos 1º anos poderá ocorrer
somente no caso de faltas, respeitando a legislação vigente.
Art.17 Caberá a SEMED e as Unidades de Ensino assegurar atendimento
educacional com oportunidades de aprendizagem aos estudantes, nos anos
letivos de 2022 e 2023.
Art.

18

As

orientações

decorrentes

desta

Deliberação

deverão

ser

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
Art. 19 - Caberá à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no âmbito de
suas atribuições, assegurar o cumprimento desta Deliberação, com vistas à
garantia da oferta de educação com qualidade e equidade.
Art.20 Os casos omissos e os recursos decorrentes desta Deliberação serão
recebidos, apreciados e deliberados por este Conselho.
Art. 21 A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
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Ana Lucia Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Educação
São José dos Pinhais
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São José dos Pinhais, 18 de novembro de 2021.
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CONCLUSÃO DO CONSELHO PLENO

Após análise e considerações, o Conselho Pleno do Conselho Municipal de
Educação de São José dos Pinhais – CME/SJP aprova a Deliberação nº
20/2021 – CME/SJP apresentada aos conselheiros presentes a sessão na 10ª
Reunião Extraordinária do CME/SJP de 2021.
Conselheiros Presentes
Titulares
1 - Aline Teixeira da Cruz, 2 - Ana Lucia Rodrigues, 3 – Anderson Dias do
Rosário 4 - Cleverson Luiz Nogueira, 5 – Daniela Medeiros de Oliveira, 6 –
Larissa Marinho Duarte, 7 – Nélio Miguel Kailer Kava, 8 – Patricia Coraleski
Pereira Francisco, 9 – Queila Cristina I. Batista Martins, 10 – Raquel Santana, 11
- Rodrigo Cardozo Gomes 12 - Tainara Maria Mota.
Conselheiros Suplentes na condição de Titular:
1 – Leila Gonçalves de Carvalho, 2 – Carmen Lúcia de Oliveira Rocha, 3 – Sônia
Regina Corrêa Mafra.
Suplentes
1 – Ângela Branco Guimarães, 2 – Carolline Pereira de Araújo Maia, 3 - Juliana
Grebe Rosa Ferraz, 4 – Liara Cristina Biss, 5 – Luiz Carlos Costa da Silva, 6 Marilza Aparecida P. Teixeira, 7 – Marinês Gabriela Christoff Jarek.
VOTOS CONTRÁRIOS

Página
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Houve 01 (um) voto contrário – Conselheira Aline Teixeira da Cruz
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO
Unidade
Educacional:____________________________________________________________
Estudante:____________________________________________________Ano/turma:_
_______
Formato da frequência: ( ) Presencial
( ) Semipresencial
(
) Não
presencial
Turno: ( ) Manhã
( ) Tarde
Professor(a)
Regente:__________________________________________________________
Periodicidade: _____________ a ________________ Época: 2º semestre / 2021
PARECER DESCRITIVO 1º ANO - 2021
Avaliação referente às atividades pedagógicas presenciais/semipresenciais e não
presenciais
1 - FREQUÊNCIA
Número de faltas: __________
2- PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
( ) Realizou acima de 51% das atividades propostas.
( ) Realizou 50% ou menos das atividades propostas.
(
)
Não
realizou
as
atividades.
Justifique:
__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________
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3- DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
- Fazer um breve relato sobre o desenvolvimento do estudante, em todos os
componentes curriculares (RCSJP) a partir dos objetivos de aprendizagem trabalhados,
por meio das atividades propostas no segundo semestre.
Língua
Portuguesa:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________
_______
( ) acima do esperado
( ) dentro do esperado
( ) abaixo do
esperado
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Matemática____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ ( ) acima do esperado
(
) dentro do
esperado
( ) abaixo do esperado
História_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ (
) acima do esperado
(
) dentro do
esperado
( ) abaixo do esperado
Geografia:
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
( ) acima do esperado
( ) dentro do esperado
( ) abaixo do
esperado
Ciências
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______ ( ) acima do esperado
( ) dentro do esperado
( )
abaixo do esperado
Ensino Religioso
( ) acima do esperado
do esperado

( ) dentro do esperado

( ) abaixo

Arte
( ) acima do esperado
do esperado

( ) dentro do esperado

( ) abaixo

Educação Física
( ) acima do esperado
do esperado

( ) dentro do esperado

( ) abaixo

Página
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4- PRINCIPAIS APONTAMENTOS FEITOS PELA FAMÍLIA NA AUTOAVALIAÇÃO:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________
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5- OBSERVAÇÕES GERAIS:
______________________________________________________________________
______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 RESULTADO FINAL DO ANO LETIVO DO ESTUDANTE
(
(

)
)

Aprovado para o ano 2º Ano
Desistente

São José dos Pinhais, ________ de _______________________ de 2021
Assinaturas dos Profissionais:
Profissionais
Professor Regente I
Professor Regente II
Diretor (a)
Pedagogo (a)

Nome Completo

Assinatura dos pais ou responsáveis:
Data
Nome Completo

Assinatura

Assinatura

“Período de Suspensão das Atividades Pedagógicas Presenciais (Deliberação
CME/SJP nº 03/2021 de 24/02/2021, Deliberação CME/SJP nº 06/2021 de 06/05/2021
e Parecer CME/SJP – nº 06/2021 de 13/05/2021) em virtude da Pandemia do COVID –
19.”
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**O retorno das atividades pedagógicas não presenciais está respaldado pela
Deliberação nº 12/2021 do CME/SJP, de 01/07/2021 e pelo Ofício Circular nº 192/2021
– SEMED/2021, do dia 03 de setembro.
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANEXO II
IDENTIFICAÇÃO
Unidade
Educacional:_________________________________________________________
Estudante:______________________________________________
Ano/turma:__________
Formato da frequência: ( ) Presencial
( ) Semipresencial
(
) Não
presencial
Turno: ( ) Manhã
( ) Tarde
Professor
Regente
___________________________________________________________
Periodicidade:
___________
a
____________ Época:______________________________

PARECER DESCRITIVO - (2º ao 5º Anos) - 2021
Avaliação referente às atividades pedagógicas presenciais/semipresenciais e não
presenciais
CIE.

GEO.

HIST.

LP.

MAT.

Ens.Rel.
----------

ARTE
----------

Ed. Fis.
----------

1 - FREQUÊNCIA
Número de faltas: __________

Página

3- DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
- Fazer um breve relato sobre o desenvolvimento do estudante, em todos os
componentes curriculares (RCSJP) a partir dos objetivos de aprendizagem trabalhados,
por meio das atividades pedagógicas propostas no segundo semestre.
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2- PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
( ) Realizou acima de 51% das atividades propostas.
( ) Realizou 50% ou menos das atividades propostas.
(
)
Não
realizou
as
atividades.
Justifique
___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
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Língua
Portuguesa____________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
( ) acima do esperado ( ) dentro do esperado
( ) abaixo do esperado
Matemática____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
( ) acima do esperado ( ) dentro do esperado
( ) abaixo do esperado
História
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
( ) acima do esperado ( ) dentro do esperado ( ) abaixo do esperado
Geografia
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______ ( ) acima do esperado
( ) dentro do esperado ( ) abaixo do esperado
Ciências:
Participação do estudante na realização das atividades:
( ) Realizou acima de 51% das atividades propostas.
( ) Realizou 50% ou menos das atividades propostas.
(
)
Não
realizou
as
atividades.
Justifique
__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________
( ) acima do esperado
( ) dentro do esperado ( ) abaixo do esperado
) acima do esperado

Arte ( ) acima do esperado
esperado
Educação Física (
esperado

(

( ) dentro do esperado

) dentro do esperado

) acima do esperado

( ) abaixo do

(

) abaixo do

( ) dentro do esperado ( ) abaixo do
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4- PRINCIPAIS APONTAMENTOS FEITOS PELA FAMÍLIA NA AUTOAVALIAÇÃO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
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Ensino Religioso (
esperado
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5. OBSERVAÇÕES GERAIS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
RESULTADO FINAL DO ANO LETIVO DO ESTUDANTE
( ) Aprovado para o ano: _______
( ) Não aprovado
( ) Desistente
São José dos Pinhais, ________ de ________________________ de 2021.
Assinaturas dos Profissionais:
Profissionais
Professor Regente I
Professor Regente II
Diretor (a)
Pedagogo (a)

Nome Completo

Assinatura dos pais ou responsáveis:
Data
Nome Completo

Assinatura

Assinatura

“Período de Suspensão das Atividades Pedagógicas Presenciais (Deliberação CME/SJP nº
03/2021 de 24/02/2021, Deliberação CME/SJP nº 06/2021 de 06/05/2021 e Parecer CME/SJP
– nº 06/2021 de 13/05/2021) em virtude da Pandemia do COVID – 19.”
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** O retorno das atividades pedagógicas não presenciais está respaldado pela
Deliberação nº 12/2021 do CME, de 01/07/2021 e pelo Ofício Circular nº 192/2021 –
SEMED/2021, do dia 3 de setembro.
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ANEXO III
IDENTIFICAÇÃO
Unidade
Educacional:_________________________________________________________
Estudante:______________________________________________
Ano/turma:__________
Formato da frequência: ( ) Presencial
( ) Não presencial
Turno: ( ) Manhã
( ) Tarde
Professor
Regente
___________________________________________________________
Periodicidade:
___________
a
____________ Época:______________________________

PARECER DESCRITIVO - EJA (1ª e 2ª Etapa)
Avaliação referente às atividades pedagógicas presenciais e não presenciais
CIE.

GEO.

HIST.

LP.

MAT.

Ens.Rel.
----------

ARTE
----------

Ed. Fis.
----------

1 - FREQUÊNCIA
Número de faltas: __________
2- PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
( ) Realizou acima de 51% das atividades propostas.
( ) Realizou 50% ou menos das atividades propostas.
(
)
Não
realizou
as
atividades.
Justifique
__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
______________________________________________________________________
_______
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3- DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE
- Fazer um breve relato sobre o desenvolvimento do estudante, em todos os
componentes curriculares (RCSJP) a partir dos objetivos de aprendizagem trabalhados,
por meio das atividades pedagógicas propostas no segundo semestre.
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Língua
Portuguesa____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
( ) acima do esperado ( ) dentro do esperado
( ) abaixo do esperado
Matemática____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ ( ) acima do esperado
( ) dentro do
esperado
( ) abaixo do esperado

Estudos
da
Natureza
e
da
Sociedade
____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________
( ) acima do esperado
( ) dentro do esperado ( ) abaixo do esperado

4PRINCIPAIS
APONTAMENTOS
FEITOS
PELO
ESTUDANTE
NA
AUTOAVALIAÇÃO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________
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5. OBSERVAÇÕES GERAIS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
______________________________________________________________________
______

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Diário Oficial Eletrônico
Edição 989, Ano 5 – 23/11/2021

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
RESULTADO FINAL DO ANO LETIVO DO ESTUDANTE
( ) Aprovado
( ) Não aprovado
( ) Desistente
São José dos Pinhais, ________ de ________________________ de 2021.
Assinaturas dos Profissionais:

Profissionais
Professor (a)
Diretor (a)
Pedagogo (a)

Nome Completo

Assinatura

Assinatura dos pais ou responsáveis:
Data

Nome Completo

Assinatura

“Período de Suspensão das Atividades Pedagógicas Presenciais (Deliberação CME/SJP nº
03/2021 de 24/02/2021, Deliberação CME/SJP nº 06/2021 de 06/05/2021 e Parecer CME/SJP
– nº 06/2021 de 13/05/2021) em virtude da Pandemia do COVID – 19.”
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** O retorno das atividades pedagógicas não presenciais está respaldado pela
Deliberação nº 12/2021 do CME, de 01/07/2021 e pelo Ofício Circular nº 192/2021 –
SEMED/2021, do dia 3 de setembro.
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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO PARECER DESCRITIVO
2º SEMESTRE LETIVO - 2021
A avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento do estudante acompanhará
todo o processo educativo, por meio de instrumentos avaliativos diversificados,
incluindo a observação dos profissionais, a devolutiva das atividades/trabalhos e
os depoimentos dos responsáveis pelo estudante, durante a vigência do ensino:
presencial/semipresencial e não presencial.
Nesse sentido, orientamos a realização de Pré-Conselho e Conselho de
Classe, para avaliar o processo de ensino aprendizagem. A ação será concluída
por meio do preenchimento do Parecer Descritivo do 2º semestre, contemplando
o 3º e 4º bimestres.
Este Parecer Descritivo, conforme abaixo especificado, atende os formatos:
presencial/semipresencial e não presencial.
-Presencial: Estudantes que os pais autorizaram o retorno e que as unidades
educacionais comportam o atendimento diário a estes, respeitando o protocolo
de Biossegurança e demais normas vigentes.
- Não presencial: Estudantes que os pais não autorizaram o retorno, ou seja,
permanecem com as Atividades Pedagógicas não Presenciais, sendo realizadas
em casa.
- Semipresencial: Estudante que participa das atividades pedagógicas
presencialmente em semanas alternadas: uma semana em casa e outra na
Unidade Educacional, respeitando o Protocolo de Biossegurança e demais
normas vigentes.
O Parecer Descritivo deve ser preenchido em duas vias (original e cópia), sendo
a original arquivada na pasta do (a) estudante e a cópia entregue às famílias.
Esta orientação tem por base a Deliberação nº 20/2021 CME/SJP.
Seguem orientações:


PARA OS ESTUDANTES DO 1º ANO SERÁ UTILIZADO O PARECER
DESCRITIVO (ANEXO I).
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- No campo de OBSERVAÇÕES GERAIS: registrar para o estudante que
alternou o formato de frequência (presencial, semipresencial e não presencial)
durante o 2º semestre, acrescentando informações das alterações da
participação, para os casos mais relevantes.
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- No campo da IDENTIFICAÇÃO (formato da frequência), marcar (X) conforme
a atual situação do estudante;
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Item 1: Lançar a frequência do estudante, conforme registro no Livro Registro
de Classe.

Obs.:


Portaria nº 105/21 - SEMED - Preenchimento do Livro Registro de
Classe;



Ofício nº 234/21 - SEMED - Orientação complementar sobre o Livro
Registro de Classe: aproveitamento escolar e registro de faltas dos
estudantes.

Item 2: Preencher o campo registrando um “x” no espaço, de acordo com o
formato em que o estudante se adapta. Considerar sua participação e
desenvolvimento pedagógico de acordo com as atividades propostas no 2º
semestre.

Item 3: Fazer um breve relato sobre o desenvolvimento do estudante, em todos
os componentes curriculares (RCSJP) a partir dos objetivos de aprendizagem
trabalhados, por
meio das atividades propostas no segundo semestre, conforme critérios abaixo
orientados:


acima do esperado: O estudante atingiu os objetivos trabalhados, indo
além do que estava previsto, superando as expectativas.



dentro do esperado: O estudante atingiu minimamente os objetivos
trabalhados.



abaixo do esperado: O estudante não atingiu os objetivos, ficando
aquém do mínimo esperado.

- Realizar a descrição do desenvolvimento do estudante, por meio das atividades
pedagógicas não presenciais.
-Realizar a descrição do desenvolvimento do estudante,
presencial/semipresencial a partir da data de 20/09/2021.

no

período

Página

Obs.: Para todos os estudantes, considerar o KIT 9 no segundo semestre.
Período de 14/06 a 17/09/2021, conforme Ofício circular nº 37/2021 – CME/SJP.
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- Nos componentes curriculares de Ensino Religioso, Arte e Educação Física,
marcar um X no desenvolvimento do estudante.
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Item 4:
No campo “Principais apontamentos feitos pela família na
autoavaliação”, registrar sobre ocorrências durante a realização das atividades
pedagógicas, que sejam significativas para o processo de ensino aprendizagem.
Item 5: No campo “Observações Gerais” registrar dados pertinentes, como
exemplo: a não adesão da retirada/devolução dos Kits de atividades
pedagógicas não presenciais; especificidades dos (as) estudantes (ex.:
encaminhamentos sugeridos às famílias, necessidades de atividades adaptadas)
e demais questões importantes, de acordo com a organização das equipes
docente, pedagógica e diretiva.
Item 6: Preencher o campo “Considerações Finais” registrando um “X” no
espaço de acordo com o resultado final do estudante:





Aprovado para o 2º Ano;



Desistente. ( Para aqueles estudantes que evadiram)

PARA OS ESTUDANTES DO 2º AO 5º ANOS SERÁ UTILIZADO O
PARECER DESCRITIVO (ANEXO II)



No campo da IDENTIFICAÇÃO (formato da frequência), marcar
(X) conforme a atual situação do estudante;



No campo de OBSERVAÇÕES GERAIS: registrar para o estudante que
alternou o formato de frequência (presencial, semipresencial e não
presencial) durante o 2º semestre, acrescentando informações das
alterações da participação, para os casos mais relevantes.

Item 1: Lançar a frequência do estudante, conforme registro no Livro Registro
de Classe.
Obs.:


Portaria nº 105/21 - SEMED - Preenchimento do Livro Registro de
Classe;



Ofício nº 234/21 - SEMED - Orientação complementar sobre o Livro
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Registro de Classe: aproveitamento escolar e registro de faltas dos
estudantes.
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Item 2: Preencher o campo registrando um “x” no espaço, de acordo com o
formato em que o estudante se adapta. Considerar sua participação e
desenvolvimento pedagógico de acordo com as atividades propostas no 2º
semestre.
A nota deverá ser fechada de acordo com o componente curricular, tendo por
base a participação e desenvolvimento pedagógico do estudante, por meio das
atividades propostas no 2º semestre, conforme critérios abaixo orientados:
-Realizou acima de 51% das atividades propostas. (6,1 a 10,0)
-Realizou 50% ou menos das atividades propostas. (4,1 a 6,0)
-Não realizou as atividades. (0,0 a 4,0)
Obs.Também é necessário considerar o “Item 3” para atribuir as notas por
Componente Curricular.
Item 3: Fazer um breve relato sobre o desenvolvimento do estudante, em todos
os componentes curriculares (RCSJP), a partir dos objetivos de aprendizagem
trabalhados, por meio das atividades propostas no segundo semestre,
conforme critérios abaixo orientados:
 acima do esperado: O estudante atingiu os objetivos trabalhados, indo
além do que estava previsto, superando as expectativas.


dentro do esperado: O estudante atingiu minimamente os objetivos
trabalhados.



abaixo do esperado: O estudante não atingiu os objetivos, ficando
aquém do mínimo esperado.

- Realizar a descrição do desenvolvimento do estudante, por meio das atividades
pedagógicas não presenciais.
- Realizar a descrição do desenvolvimento do estudante, no período
presencial/semipresencial a partir da data de 20/09/2021.
- No componente curricular de Ciências, marcar um “X” no espaço,
considerando a participação e o desenvolvimento pedagógico do estudante, de
acordo com as atividades propostas no 2º semestre.
- Nos componentes curriculares de Ensino Religioso, Arte e Educação Física,
marcar um X no desenvolvimento do estudante.
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A nota deve ser lançada no sistema para o 4º bimestre e repetida no 3º
bimestre.
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Obs.: Para todos os estudantes, considerar o KIT 9 no segundo semestre.
Período de 14/06 a 17/09/2021, conforme Ofício circular nº 37/2021 – CME/SJP.
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Item 4: No campo “Principais apontamentos feitos pela família na
autoavaliação”, registrar sobre ocorrências durante a realização das atividades,
que sejam significativas para o processo de ensino aprendizagem.

Item 5: - No campo “Observações gerais” registrar dados pertinentes, como
exemplo: a não adesão da retirada/devolução dos Kits de atividades
pedagógicas não presenciais; especificidades dos (as) estudantes (ex.:
encaminhamentos sugeridos às famílias, necessidades de atividades adaptadas)
e demais questões importantes, de acordo com a organização da equipe
docente e pedagógica.
Item 6: Preencher o campo “Considerações Finais” registrando um “X” no
espaço de acordo com o resultado final do estudante:


Aprovado para o ____ Ano;



Não aprovado; (Orientação sobre os resultados do processo ensino
aprendizagem e avaliação final dos estudantes no ano letivo de
2021 - aprovação e reprovação)



Desistente. (Para aqueles estudantes que evadiram)



PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA SERÁ UTILIZADO O PARECER DESCRITIVO (ANEXO III)



A coordenação da Educação de Jovens e Adultos - EJA fará as
orientações individuais de preenchimento do Parecer Descritivo, com os
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professores que atuam com as turmas da 1ª e 2ª Etapas.
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