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I – RELATÓRIO 

 
 

O Conselho Municipal de Educação de Cascavel encaminhou à Câmara 

de Ensino Fundamental e suas modalidades o processo nº 007/2011, que 

solicita Parecer e Deliberação para regulamentar a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico e do Regimento Escolar das Instituições de Ensino 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Cascavel.  

A Câmara de Ensino Fundamental e suas modalidades constituiu o 

Parecer, com base na legislação vigente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal nº 9394, 

de 20 de dezembro de 1996, estabelece:  

 

Art. 11 Os Municípios incumbir-se-ão de: 
 
III – baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino. 
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Art. 12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de: 
 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica.  

 

A Deliberação do Conselho Estadual de Educação CEE, nº 0014/99, 

estabelece que a elaboração do Projeto Político Pedagógico deve envolver 

todos os segmentos da comunidade escolar, constituindo-se  num  exercício 

democrático, uma vez que se caracteriza como “um processo em permanente 

construção pelo coletivo da escola.”  

A participação da Comunidade é assegurada no Estatuto da Criança e 

Adolescente – ECA no Parágrafo Único do artigo 53 “direito dos pais ou 

responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais.” 

A Lei Municipal nº 5694/2010, que cria o Sistema Municipal de Ensino de 

Cascavel nos artigos 18 inciso II, art.44 art. 74 inciso II e no art. 88 prevê 

quanto à elaboração do Projeto Político Pedagógico: 

 

Art.18 – Compete aos estabelecimentos de ensino do 
Município de Cascavel respeitadas às normas comuns e as do 
Sistema Municipal de Ensino: 

II – Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

Art. 44. As instituições das diferentes etapas e modalidades de 
ensino e educação devem construir coletivamente, com os 
diversos segmentos da comunidade escolar, seus projetos 
pedagógicos e seus regimentos escolares, observando as 
normas do Sistema Municipal de Ensino. 

Art.74 – Incumbe aos docentes: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica da 
instituição de ensino. 

Art. 88. As instituições educacionais, vinculadas ao Sistema 
Municipal de Ensino de Cascavel, promoverão a adaptação de 
seus estatutos, regimentos e atos normativos deles 
decorrentes ao disposto nesta lei até 31 de dezembro de 2012, 
dentro das normas emitidas pelo CME/Cascavel. 
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O Plano Municipal de Educação de Cascavel, lei Municipal nº 

3.886/2004 assegura que: 

O Projeto Político Pedagógico da escola deve orientar-se pelo 
princípio democrático da participação, sendo a própria 
expressão da organização educativa da unidade escolar.  

(PME/Cascavel, 2004, p 59). 
 

O referido documento traz como um dos objetivos e metas a construção 

do Projeto Político Pedagógico de forma que venha: 

 

Assegurar a elaboração e/ou revisão permanente do Projeto 
Político Pedagógico e do Regimento Escolar de cada 
instituição de Educação Infantil e Ensino Fundamental com 
observância das Diretrizes Curriculares Nacionais, da Proposta 
Curricular em vigência e das normas do respectivo sistema de 
ensino, sob a responsabilidade de cada mantenedora. 

(PME/Cascavel, 2004, p.6). 
 

O Projeto Político Pedagógico configura uma ação intencional, 

constitutiva de um projeto de educação discutido e construído coletivamente. 

Expressa um posicionamento político, filosófico, sócio-cultural e pedagógico 

desvelando assim a visão de cidadania, sociedade e mundo buscada pela 

comunidade escolar. Portanto, constitui-se em instrumento privilegiado que, ao 

definir a função social da instituição de ensino, orienta a ação pedagógica 

definindo a direção a ser tomada, sendo necessário o entendimento 

compartilhado de todos os segmentos da comunidade escolar, ou seja, todo o 

corpo docente, os pais/mães e responsáveis, os alunos/as e todos os 

funcionários/as da instituição, ampliando para os demais membros da 

comunidade. 

Segundo Veiga: 

O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as 
finalidades da escola, assim como a explicitação de seu papel 
social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e 
ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o 
processo educativo. Seu processo de construção aglutinará 
crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, 
do contexto social e científico, constituindo-se em compromisso 
político e pedagógico coletivo. (VEIGA, 2003, p. 9.). 
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Para que ocorra a democratização dos processos de decisão é 

fundamental que a construção do Projeto Político Pedagógico seja no coletivo, 

principalmente no aspecto de planejamento das ações escolares sem perder 

de vista a função da escola na sociedade. Esta forma de conceber o Projeto 

Político Pedagógico se articula à ideia de que a educação escolar enquanto 

prática social pode ser um instrumento de crítica, análise, compreensão e 

transformação da sociedade. 

A construção coletiva do Projeto Político Pedagógico deve ter como 

princípios: 

a) Igualdade de condições para acesso e permanência no processo 

educativo; 

b) Socialização do conhecimento – enquanto direito de acesso e 

apropriação dos conhecimentos sociais, culturais, científicos, artísticos, 

tecnológicos e filosóficos; 

c) Gestão democrática que abrange além do princípio constitucional, as 

dimensões administrativa, pedagógica e financeira. A democratização 

das relações internas da/na escola - enquanto participação crítica de 

todos os sujeitos do processo educativo; 

d) Liberdade que implica a ideia de autonomia e constitui a vivência na 

relação entre educadores, educandos, profissionais da educação, pais e 

comunidade respeitando a diversidade social, cultural, étnica, religiosa e 

econômica. 

 É necessário compreender o Projeto Político Pedagógico da escola 

como uma contínua reflexão de suas ações cotidianas, que fundamenta a 

elaboração do Regimento Escolar.  

O Regimento Escolar constitui-se numa síntese do Projeto Político 

Pedagógico da instituição de ensino e é um instrumento legal que permeia e 

normatiza as relações dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Expressa 
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a organização da instituição de ensino com base na legislação vigente.   

Contém um conjunto de normas e definições de papéis, devendo ser um 

documento claro e objetivo, de fácil entendimento pela comunidade. Deve 

prever todas as medidas cabíveis que compreende a especificidade e natureza 

da tarefa educativa, como também orienta os encaminhamentos que a 

instituição deve tomar. 

Conforme as legislações mencionadas, as instituições educacionais 

deverão elaborar seu Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno, como 

expressão efetiva de sua autonomia pedagógica, administrativa e de gestão, 

respeitadas as normas do seu sistema de ensino. Ressaltamos que é de 

competência da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel prover 

orientações e acompanhar na elaboração do Projeto Político Pedagógico e 

Regimento Escolar das instituições de ensino pertencentes ao seu sistema. 

O Conselho Municipal de Educação entendendo que a construção 

participativa dá legitimidade aos documentos e comprometem a comunidade na 

sua efetivação, reitera que a elaboração do Projeto Político Pedagógico e do 

Regimento Escolar das Instituições Públicas e Privadas do Sistema deve 

envolver todos os segmentos, buscando efetivar uma prática pedagógica  

emancipatória, a partir da ética, da solidariedade e da participação e 

comprometimento individual e coletivo, consolidando a educação inclusiva e de 

qualidade social no Sistema Municipal de Ensino de Cascavel – PR. 

 

II – VOTO DAS RELATORAS 

 

Nos termos do acima exposto e pela relevância dos documentos para as 

Instituições de Ensino, somos de parecer favorável que a Secretaria Municipal 

de Educação de Cascavel, através dos setores competentes, proceda às 

orientações para que as Instituições de Ensino Públicas e Privadas vinculadas 

ao Sistema Municipal de Ensino possam elaborar/organizar o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar, observando a legislação vigente.  

           É o Parecer. 
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III – CONCLUSÃO DA CÂMARA DE ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS 

MODALIDADES 

 

A Câmara de Ensino Fundamental e suas modalidades acompanha o 

voto e aprova, por unanimidade dos conselheiros presentes, o parecer das 

Conselheiras Relatoras. 

 

Cascavel, 15 de março de 2012. 

 

Assinatura dos membros da Câmara de Ensino Fundamental e suas 

modalidades que aprovaram 

Cons. Presidente da Câmara e Relatora Êrica da Silva....................................... 

Cons. Relatora Marilei Lourdes dos Santos Teixeira......................................... 

Cons. Adilson José Siqueira.................................................................................. 

 

IV - CONCLUSÃO DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

A Câmara de Legislação e Normas acompanha o voto e aprova, por 

unanimidade dos conselheiros presentes, o parecer da Câmara de Ensino 

Fundamental e suas modalidades. 

 

Cascavel, 15 de março de 2012. 

 

Assinatura dos membros da Câmara de Legislação e Normas que 

aprovaram 

Cons. Márcia Aparecida Baldini........................................................................... 

Cons. Iolinda Rodrigues de Almeida Dal Molin..................................................... 

Cons. no exercício da titularidade Nedí Barasuol.................................................. 
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V - CONCLUSÃO DO PLENÁRIO DO CME/CASCAVEL 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Educação de Cascavel 

acompanha a decisão da Câmara de Ensino Fundamental e suas modalidades 

e da Câmara de Legislação e Normas, aprovando o Parecer por unanimidade 

de votos dos conselheiros presentes. 

 

Cascavel, 15 de março de 2012. 

 

Assinaturas das Relatoras e da mesa executiva: 

Cons. Presidente da Câmara e Relatora Êrica da Silva.................................... 

Cons. Relatora Marilei Lourdes dos Santos Teixeira.......................................... 

Cons.Vice  Pres. no exercício da presidência Márcia Aparecida Baldini............. 

Secretária ad hoc.................................................................................................. 

 

Assinatura dos demais Conselheiros presentes que aprovaram: 

 

Cons. no exercício da titularidade Adilson José Siqueira...................................... 

Cons. Eliedy Batista Eler: ..................................................................................... 

Cons. Iêda Cândido dos Santos ........................................................................... 

Cons. Iolinda Rodrigues de Almeida Dalmollin...................................................... 

Cons. no exercício da titularidade Nedí Barasuol.................................................. 

Cons. Vanderlei Augusto da Silva: ...................................................................... 
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