
III. ENSINO MÉDIO 

3.2 Diretrizes 

A universalização do Ensino Médio não depende apenas da ampliação de vagas, mas, 

sobretudo, de fornecer uma estrutura que garanta a permanência e o sucesso do aluno na escola, 

requerendo para tanto, espaço físico e materiais adequados, bibliotecas atualizadas, laboratórios 

equipados adequadamente e professores capacitados para o processo ensino aprendizagem, de 

modo a despertar, desenvolver e manter cada vez mais forte no aluno a vontade de aprender, 

conhecer, viver e ser, de forma a obter respostas às suas necessidades fundamentais: aquelas 

que todo ser humano precisa para viver com dignidade. 

Entre os níveis de ensino, o Ensino Médio tem sido apontado como o mais problemático 

da história da educação brasileira, por essa alternância de funções: preparatório para o 

prosseguimento nos estudos ou preparatório para o mundo do trabalho. 

Compreendido o Ensino Médio como um dos níveis que compõem a Educação Básica, à 

luz da LDB, há de se entender que a sua organização pedagógica deve ter como finalidade 

principal preparar o individuo para o enfrentamento, com êxito, às suas necessidades diversas, 

sejam elas de caráter social, cultural, econômico ou cognitivo, de modo a oferecer um conjunto de 

meios que proporcionem conhecimento e o discernimento para realizar escolhas e continuar 

buscando aprimoramento como pessoa e como profissional. Ao dominar princípios da tecnologia 

básica, a compreensão do significado das ciências, das letras e das artes, o processo histórico de 

transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como primeiro e essencial 

instrumento de comunicação e acesso a todo conhecimento acumulado e ainda a ser explorado e 

que lhe confirmem a condição de cidadão. 

Oferecer um Ensino Médio com as características de formação plena é viável, na medida 

que se efetivarem nos projetos escolares, currículos comprometidos e coerentes com as 

finalidades desse nível de ensino estabelecidas no art. 35 da LDB. Considerando que para 

significativa parcela de jovens, a obtenção de uma formação profissional em nível médio é 

compatível com suas necessidades, a adoção de um quarto ano na grade curricular do Ensino 

Médio, configurado este último para perspectivas profissionalizantes, possibilitará que o jovem, 

além de assegurar formação geral que o habilitará a transformar condições naturais pelo 

discernimento de suas escolhas, ampliação de suas capacidades, potencialidades e sentidos 

humanos, estará 

vivenciando experiências que o conduzirão à obtenção de uma formação profissional, tal 

como propõe a LDB. 

Como toda atividade humana que tem clareza de finalidades, para que o Ensino Médio 

cumpra seu importante papel social, faz-se necessário um acompanhamento contínuo, que 

fornecerá elementos que permitam a avaliação clara dos entraves e progressos das metas e 

objetivos a serem atingidos, que estão propostos no PNE, para que constantemente se façam 



ajustes necessários em função das sucessivas mudanças, característica contemporânea da 

nossa sociedade, que exige um constante aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

Há que se considerar ainda os aspectos que se referem aos programas de formação, 

capacitação continuada e valorização do magistério. Há evidências de que tais programas 

influenciam nos índices de repetência e evasão dos alunos, sendo um agravante o inadequado 

preparo dos professores para atenderem a população com características específicas que 

ingressa no Ensino Médio. Por outro lado, percebe-se nos meios do Ensino Superior uma 

predisposição para analisar com mais profundidade as mudanças de currículo necessárias nos 

cursos de Licenciatura. 

Quanto aos recursos financeiros, para garantir a expansão com qualidade do Ensino 

Médio, caberá ao Estado do Paraná administrar os 25% do orçamento constitucionalmente 

destinados prioritariamente à Educação Básica. 

Buscando conciliar humanismo e tecnologia, conhecimentos científicos, o exercício da 

cidadania plena, a formação ética e a autonomia intelectual, a Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação explicita através do Parecer nº 15/98, que as 

formas de convivência no ambiente escolar, os mecanismos de formulação e implementação de 

políticas, a organização do currículo, as situações de aprendizagem e os procedimentos de 

avaliação deverão ser coerentes com valores estéticos, políticos e éticos e, ao mesmo tempo, a 

adoção de diretrizes para uma pedagogia de qualidade voltada para a efetivação da identidade, 

da diversidade e da autonomia. 

3.3 Objetivos e Metas 

O Ensino Médio Público é de competência do Estado. Em Cascavel, o Ensino Médio é 

ofertado pela rede pública estadual e privada. As metas e objetivos aqui propostos, buscam no 

âmbito municipal a articulação e a reflexão dos administradores públicos, dos gestores, dos 

profissionais da educação e das instituições formadoras, visando melhor qualidade, compromisso 

com a expansão da oferta e ampliação das condições de acesso a este nível de ensino aos 

cidadãos cascavelenses. 

1. Incentivar e acompanhar a capacitação continuada dos professores, via Secretaria de 

Estado da Educação - SEED e sindicatos, efetivando a participação a todos os docentes do 

Ensino Médio, com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

2. Favorecer momentos de exposição, desenvolvimento e valorização de talentos de 

alunos e professores, estabelecendo parceria entre Município, Estado e rede privada. 

3. Estimular a troca de experiências entre as redes pública e privada e Instituições de 

Ensino Superior, objetivando manter os currículos atualizados com vistas à melhoria e a garantia 

de educação de qualidade, incentivando a formação continuada dos professores. 

4. Incentivar a troca de experiências junto às escolas que ofertam Ensino Médio, para que 

estas elaborem, implementem e executem suas propostas pedagógicas, conforme autonomia 

proposta pela LDB, buscando a construção de sua própria identidade. 



5. Assegurar, junto aos órgãos competentes que, a partir da vigência deste Plano, 

somente seja permitida a criação de Ensino Médio em escolas que apresentem as condições 

mínimas de infra-estrutura, conforme legislação vigente, cuja localização deverá ser previamente 

discutida com a comunidade escolar e respectivo sistema de ensino, no sentido de atender a 

demanda existente. 

6. Articular, junto aos órgãos competentes, a adequação progressiva das escolas que 

ofertam o Ensino Médio e que não estão reconhecidas, para que atendam os padrões mínimos de 

estrutura, estabelecidos na legislação vigente. 

7. Articular, junto ao Estado, a possibilidade de ofertar Ensino Médio em todas as escolas 

localizadas no campo, para atender a demanda de alunos que não concluem esta etapa da 

Educação Básica. 

8. Articular, junto ao Estado, a possibilidade de ofertar Ensino Normal nível médio para 

atender à demanda de profissionais que atuam na Educação Infantil. 

9. Articular parcerias junto às empresas com o intuito de proporcionar vagas para estágio, 

conforme legislação vigente, a alunos que freqüentam o Ensino Médio profissionalizante. 

10. Incentivar a inclusão e a permanência dos educandos com necessidades especiais 

em classes comuns, cabendo a cada mantenedora garantir condições para que a escola possa 

receber este estudante e oferecer–lhe um ensino de qualidade, conforme legislação vigente. 

11. Estimular a ampliação para o desenvolvimento de cursos profissionalizantes 

integrados ao Ensino Médio e subseqüente ao Ensino Médio. 

12. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes ao Ensino Médio. 

 

III. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

7.2 Diretrizes 

A tradição brasileira na educação profissional de nível técnico foi, até as novas diretrizes, 

a de estabelecer currículos mínimos para cada habilitação profissional, na forma de disciplinas ou 

conteúdos a serem ensinados. Foi também tradição, desde 1971, ministrar educação 

profissionalizante junto com o Ensino Médio. Isto teve conseqüências educacionais desastrosas; 

primeiro, porque o Ensino Médio perdeu a identidade de formação básica; segundo, porque o 

ensino profissionalizante, sobretudo nas escolas de nível médio sem tradição em educação 

profissional, era de má qualidade pela falta de equipamentos e de recursos humanos adequados. 

Como forma de resolver esse problema, tanto a LDB 9394/96 quanto o decreto que 

regulamentou a Educação Profissional de Nível Técnico (Decreto nº 2208/97), estabelecem a 

independência entre Ensino Médio e Educação Profissional, e uma forte articulação no âmbito 

curricular que resulta em conseqüências para ambos. O Ensino Médio precisa preocupar-se em 

desenvolver as competências básicas para o trabalho e tomá-lo como tema presente em todas as 

disciplinas. A Educação Profissional deve aproveitar estudos e competências básicas 

desenvolvidas no Ensino Médio, inclusive para reduzir, se for indicada, a duração do curso 



profissional, conforme ressalta o Parecer CNE/CEB nº 16/99, sobre as diretrizes da Educação 

Profissional. 

As competências a serem desenvolvidas pela Educação Profissional de nível técnico, 

segundo a Resolução CNE/CEB nº 04/99, que define as respectivas diretrizes curriculares, se 

distribuem em três níveis: 

, desenvolvidas no Ensino Fundamental e Médio; 

 

 

O Parecer CNE/CEB nº 16/99 tem como princípios específicos para a Educação 

Profissional de nível técnico: 

Independência e articulação com o Ensino Médio 

Tanto a Educação Profissional quanto o Ensino Médio ganham identidades próprias. 

O Ensino Médio, embora inclua entre seus objetivos a preparação geral para o trabalho, 

não objetiva a qualificação ou habilitação técnica específica. A Educação Profissional não é a 

parte diversificada do Ensino Médio. Ela é complementar à Educação Básica e tem na 

profissionalização o seu foco específico. É isto que dá sentido tanto à independência quanto à 

mútua articulação e complementaridade entre o Ensino Médio e a Educação Profissional. 

Entretanto, em 2003, está sendo rediscutida a questão da Educação Profissional integrada ao 

Ensino Médio para a modalidade Normal. 

Respeito aos valores da Estética da Sensibilidade 

A Estética da Sensibilidade orienta para uma organização curricular de acordo com 

valores que fomentem a criatividade, o espírito inventivo e a liberdade de expressão, a 

curiosidade pelo inusitado e a afetividade para facilitar a constituição de identidades capazes de 

suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente. 

Está relacionada diretamente com os conceitos de qualidade e de respeito ao outro, o que 

implica no desenvolvimento de uma cultura do trabalho centrada no gosto pelo trabalho bem feito 

e acabado. 

Respeito aos valores da Política da Igualdade 

A Política da Igualdade coloca a educação profissional na conjunção de dois direitos 

fundamentais do cidadão: educação e trabalho, cujo exercício permite às pessoas prover a sua 

própria subsistência e com isso alcançar dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como 

seres produtivos. A Política da Igualdade impõe à Educação Profissional a constituição de valores 

de mérito, competência e qualidade de resultados como os balizadores da competitividade no 

mercado de trabalho. Por outro lado, ela própria conduz à superação das várias formas de 

discriminação e de privilégios no âmbito do trabalho, bem como à ênfase nos valores da 

solidariedade, do trabalho em equipe, da responsabilidade e do respeito ao bem comum. 

Respeito aos valores da Ética da Identidade 



A Ética da Identidade centra-se na constituição de competências que orientem o 

desenvolvimento da autonomia no gerenciamento da vida profissional e de seus itinerários de 

profissionalização, em condições de monitorar desempenhos, julgar competências, trabalhar em 

equipe, eleger e tomar decisões, discernir e prever resultados de distintas alternativas, propor e 

resolver problemas e desafios, bem como prevenir disfunções e corrigi-los. A Ética da Identidade 

supõe trabalho contínuo e permanente com os valores da competência, do mérito, da capacidade 

de fazer bem feito, em contraponto aos favoritismos, privilégios e discriminações de toda e 

qualquer ordem e espécie, fundamentados em testemunhos de solidariedade, responsabilidade, 

integridade e respeito ao bem comum. 

Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização 

Estes princípios estão diretamente ligados ao grau de autonomia conquistado pela escola 

na concepção, elaboração, execução e avaliação do seu projeto pedagógico, fruto e instrumento 

de trabalho do conjunto dos seus agentes educacionais, de modo especial dos docentes, os quais 

abrem um horizonte de liberdade e, em contrapartida, de maior responsabilidade para a escola. 

Ao elaborar o seu plano de curso, cabe à Escola construir o respectivo currículo, estruturado em 

função do perfil profissional de conclusão que se deseja, conciliando as aspirações e demandas 

dos trabalhadores, dos empregadores e da sociedade. Esta flexibilidade permite à escola maior 

agilidade na proposição, atualização e incorporação de inovações, correções de rumos e 

adaptações às mudanças, o que implica numa organização do trabalho pedagógico de forma 

interdisciplinar e transdisciplinar. 

Estabelecimento de perfis profissionais de conclusão dos cursos 

Estes deverão ser estabelecidos a partir das competências específicas de cada 

habilitação profissional, das competências profissionais gerais comuns a todos os técnicos da 

área objeto de estudo, bem como das competências básicas, constituídas no Ensino Fundamental 

e Médio, em função das condições locais e regionais. Os perfis profissionais devem ser 

identificáveis no mercado de trabalho e de utilidade para o cidadão, a sociedade e o mundo do 

trabalho. 

Podem, assim, tanto se referir a um profissional polivalente e generalista para a área 

profissional quanto para segmentos desta. Quando se tratar de profissões regulamentadas, o 

perfil profissional deve considerar as competências exigidas para o cumprimento das atribuições 

funcionais previstas na legislação específica do exercício profissional. 

Atualização permanente dos cursos e currículos 

Esta atualização permanente é exigida para que os programas ofertados pelas escolas 

mantenham a necessária consistência. A escola deve permanecer atenta às novas demandas, 

dando-lhes respostas adequadas, mas evitando concessões a apelos circunstanciais e 

imediatistas. Quanto à nomenclatura dos cursos, é fundamental desconsiderar os modismos ou 

denominações com finalidades exclusivamente mercadológicas, bem como considerar como 

essenciais o binômio identidade e utilidade do curso proposto. 



A competência geral a ser garantida pela Educação Profissional de nível técnico é a 

competência para a laborabilidade. Neste sentido, a formação profissional deve constituir 

competências que permitam ao trabalhador manter-se em atividade produtiva e geradora de 

renda em contextos sócio-econômicos cambiantes e instáveis. A laborabilidade traduz-se pela 

mobilidade entre múltiplas atividades produtivas, imprescindível numa sociedade cada vez mais 

complexa e dinâmica em suas descobertas e transformações. Dessa forma, a laborabilidade vai 

além do saber operativo, que articula informações e ações inerentes a uma situação de trabalho. 

É também um saber dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do trabalho em 

permanente desenvolvimento. 

Este conceito de laborabilidade amplia a responsabilidade das instituições de ensino 

profissional. Para construí-la, é preciso oferecer aos alunos currículos que incluam conteúdos e 

métodos inovadores em cada atividade profissional, novas formas de organização do trabalho que 

emergem, e situações de aprendizagem que desenvolvam capacidades para resolver problemas 

novos, comunicar idéias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo e adquirir crescente grau de 

autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras de convivência democrática. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 04/99, em seu artigo 6º, a nova Educação 

Profissional deve ser orientada pelo seguinte conceito de competência profissional: “capacidade 

de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”, a ser 

desenvolvida e garantida ao final dos cursos de Educação Profissional de nível técnico. 

Para complementar as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Conselho Estadual de 

Educação fixou as normas complementares através da Deliberação nº 002/00, válidos para o 

Sistema Estadual de Ensino, complementados ainda pela Deliberação nº 002/ 04 – CEE/PR. 

7.3 Objetivos e Metas 

Devido à abrangência dessa modalidade, a oferta de Educação Profissional é de 

responsabilidade igualmente compartilhada entre o Setor Educacional, Ministério do Trabalho, 

Secretarias Estaduais do Trabalho, da Agricultura e da Indústria, entidades que compõem o 

Sistema “S”3, e os sistemas nacionais nas três instâncias da federação: União, Estado e 

Município, configurando, portanto, uma tarefa que exige a colaboração de múltiplas instâncias do 

Poder Público e da sociedade civil organizada. 

Neste sentido, as ações mais efetivas estarão na incumbência da União e do Estado. Ao 

Poder Público Municipal, ao longo da vigência deste Plano, conforme sua área de competência e 

da atuação de cada mantenedora, cabe: 

1. Articular, em parceria com agências governamentais e instituições privadas, formas de 

oferecer à comunidade trabalhadora e aos cidadãos que se encontram fora do mercado de 

trabalho, um sistema integrado de informações, que oriente a política educacional para satisfazer 

as necessidades de formação inicial e continuada da força de trabalho. 



2. Articular junto a órgãos como SINE, Associação Comercial, dentre outros, uma 

periódica revisão e adequação às exigências de uma política de desenvolvimento dos cursos 

básicos, técnicos e superiores da educação profissional, observadas as ofertas do mercado de 

trabalho, em colaboração com empresários e trabalhadores. 

3. Estabelecer, junto à AGROTEC (ou equivalente) e em colaboração com as Secretarias 

de Agricultura e Meio-Ambiente do Município e Estado, bem como empresas e instituições afins, 

cursos livres para agricultores, voltados para a melhoria do nível técnico das práticas agrícolas e 

da preservação ambiental, dentro da perspectiva do desenvolvimento auto-sustentável. 

4. Apoiar tecnicamente as instituições que oferecem à população em geral cursos 

profissionalizantes gratuitos com vistas a inserir as pessoas no mercado de trabalho, para que 

estas obtenham renda própria. 

5. Estimular a capacitação específica e diversificada para as pessoas com deficiência 

e/ou necessidades especiais. 

6. Estimular o uso de estruturas públicas e privadas, quando necessário, para treinamento 

e/ou retreinamento de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, a fim de inseri-las 

no mercado de trabalho com maior possibilidade de desempenho profissional. 

7. Incentivar parcerias entre o Centro de Ofícios, a Secretaria Municipal de Ação Social, a 

APPIS - Assessoria de Políticas Públicas e de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência e outros 

órgãos afins, para a oferta de cursos profissionalizantes com conteúdos e programação 

adaptados, objetivando atender às pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais. 

8. Incentivar as instituições que priorizam e ofertam cursos de formação profissional para 

qualificação ou requalificação dos trabalhadores com vistas a inseri-los no mercado de trabalho 

com condições de produtividade, possibilitando a diminuição do desemprego. 

9. Estimular a implantação e expansão de cursos tecnológicos e Instituições de Ensino 

Superior Públicas, tais como o CEFET ou similar, observando os padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos na legislação vigente. 

10. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à Educação 

Tecnológica e Formação Profissional. 


