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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Além dos pais, mães e responsáveis pelos estudantes, a Comunidade em Geral também pode
participar da reestruturação do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Colégio Estadual do Paraná
(CEP). Para tanto, as sugestões devem ser enviadas para os e-mail dos Representantes do
Conselho Escolar vigente (2019/2021), que ocupam funções de titulares e suplentes nos segmentos
de Pais e Movimentos Sociais Organizados, conforme relação abaixo:
FUNÇÃO
SEGMENTOS NOME E-MAIL Titular Pais Ens. Fundamental
Carlos Eduardo Larcher dos Reis carlos_larcher@hotmail.com celr@tjpr.jus.br
Suplente Pais Ens. Fundamental Jair Rodrigo dos Santos
engjairrs@gmail.com Titular Pais Ens. Médio Thânia Gouveia Campos
thania.gouveia@gmail.com Suplente Pais Ens. Médio Érica Karina da
Silva ericakarina@gmail.com Titular Pais Ed. Profissional Joceli
Franco joceli.franco@yahoo.com.br Suplente Pais Ed. Profissional
Maria Aparecida Mariko Mateus marikomateus@yahoo.com.br Titular
Movimentos Sociais Org. Luiz Carlos Pinheiro cms@sms.curitiba.pr.gov.br
Suplente Movimentos Sociais Org. Maria Lúcia Gomes
malu.gomes@brturbo.com.br Titular Movimentos Sociais Org. Gilson
Rodrigo Woginski hispanogrw@yahoo.com.br presidencia@apeepr.com.br
Suplente Movimentos Sociais Org. Hellen Cristina Gonçalves
hellen.goncalves@ifpr.edu.br secretariageral@apeepr.com.br
A Divisão Pedagógica do
CEP orienta que, a fim de atender as normativas da Secretaria de Estado da Educação, no sentido
de garantir a atualização do PPP do Colégio em sua dinâmica atual, em suas expectativas e
também a legislação vigente, serão promovidos encontros para discussões com os diversos
segmentos do Colégio, organizados a partir de um cronograma de trabalhos iniciado em 12/08 e que
vai se estender até o dia 05/10/2019, com a aprovação do documento. Para tanto, estão sendo
realizadas diversas reuniões, com todos os segmentos do Colégio, para leitura, discussão e
sistematização das sugestões, tendo como principais articuladores desse processo a equipe
pedagógica, os coordenadores de disciplinas e os representantes dos segmentos escolares. Para
garantir que toda a comunidade escolar possa participar desse processo, disponibilizamos aqui os
principais documentos e a legislação pertinente. - PPP do CEP - Orientação nº17/2019 DEDUC/SEED - Instrução Normativa Conjunta nº 05/2019 - DEDUC/DPGE/SEED - Referencial
Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Obrigações - 2018 *** A Divisão Pedagógica do CEP
informa também que, nas próximas três semanas, o trabalho deverá continuar, até a sistematização
de todas as contribuições e organização da versão final do documento em 27/09/2019,
oportunizando a participação de todos e a aprovação no dia 05/10/2019. ***

http://www.cep.pr.gov.br
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