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Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte reuniram-se, 

via Google Meet, através do link meet.google.com/nvf-ohmz-tej, os membros do 

Conselho Escolar do Colégio Estadual do Paraná, Tânia Maria Acco (Presidente 

do Conselho Escolar), Vivian Célia Brunnquell (Corpo Docente Ensino 

Fundamental – titular), Maria Zenilda Chmulek (Corpo Docente Ensino 

Fundamental – suplente), Flávio da Silva Pereira (Corpo Docente Ensino Médio – 

titular), Cícero Bittencourt Bueno (Corpo Docente Ensino Médio – suplente), 

Simone Lazzarotto e Silva de Mello (Corpo Docente Educação Profissional – 

suplente), Rossana Matte Pimentel (Equipe Pedagógica Manhã – titular), Carla 

Cristina Klinguelfus Mendes (Equipe Pedagógica Manhã – suplente), Elisângela 

B. Hochuli (Equipe Pedagógica Tarde – suplente), Alexandro Muhlstedt (Equipe 

Pedagógica Noite – titular), Rosemeire Aparecida da Silva (Agente Educacional I 

Manhã – titular), Thiago Fernando Batista da Silva (Agente Educacional II Manhã 

– titular), Carlos Eduardo Vital Diniz (Agente Educacional II Manhã – suplente), 

Gilberto Pereira Rodrigues ( Agente Educacional II Tarde e Noite – titular), 

Thânia Gouveia Campos (Pais de alunos do Ensino Médio – titular), Joceli 

Franco (Pais de alunos da Educação Profissional – titular), Gabriela Apetz Lima 

(Grêmio Estudantil – titular), Maria Lúcia Gomes (Movimentos Sociais 

Organizados da Comunidade – suplente), Hellen Christina Gonçalves 

(Movimentos Sociais Organizados da Comunidade – titular), a fim de deliberar 

sobre a validação das atividades não presenciais realizadas com estudantes 

durante o período de suspensão das aulas presenciais, como medida de 

prevenção contra o Coronavírus–COVID-19. A Presidente do Conselho Escolar e 
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Diretora Geral Sra Tânia Maria Acco fez uso da palavra e solicita que a ata da 

reunião deve ser assinada ainda hoje para encaminhar um protocolado para o 

NRE amanhã de manhã, e será encaminhada para o email dos Conselheiros 

presentes para ciência e concordância da ata e , em seguida, apresentou um dos 

trabalhos realizados pela Banda Sinfônica do CEP, durante o período de aulas 

remotas, expõe que o Maestro Alessandro Gomes está fazendo parcerias 

internacionais, com artistas italianos e que o Consulado da Itália fará uma carta 

de agradecimento para o Colégio Estadual do Paraná. Expõe todas as atividades 

realizadas pelas várias áreas do Colégio (Dancep, Escolinha de Arte, Procep, 

Jovem Defensor, Coro, Ginástica Rítmica). Em seguida, a Chefe da Divisão 

Educacional, Elisângela Belniaki Hochuli, descreveu aos presentes como ocorreu 

a oferta e o acompanhamento das atividades não presenciais no ano de 2020. 

Iniciou mencionando a legislação que orienta o fechamento do ano letivo de 

2020 e sua validação e, em seguida, apresentou o Calendário Escolar de 2020, 

onde as aulas presenciais ocorreram de 05 (cinco) de fevereiro a 19 (dezenove) 

de março e as aulas remotas de 06 (seis) de abril a dezoito de dezembro e que, 

conforme a Lei 14.040 de 18 (dezoito) de agosto de 2020, todas as instituições 

devem garantir as 800 (oitocentas) horas para o fechamento do ano letivo e que 

no Colégio Estadual do Paraná cumpriu-se essa orientação. Em relação às 

metodologias, foram utilizadas no período de aulas remotas: atividades online, 

atendimento dos alunos com materiais impressos, atendimento no contra turno 

com uso de laboratórios, acompanhamento dos estudantes com atendimento 

educacional especializado, acompanhamento da equipe de gestão, dos 

pedagogos e dos docentes, avaliação e recuperação de estudos. O trabalho 

executado pelos agentes educacionais I e II no períodos de aulas remotas, a 

articulação e participação com a comunidade escolar. Em seguida, foram 

apresentados os recursos tecnológicos utilizados nesse período (computador, 

notebook, celular, televisão, tablet, plataformas digitais, impressora, papel sulfite 

para os kits de atividades impressos), assim como sobre a validação da 

frequência e participação dos alunos nas atividades escolares, por meio da TV, 

do Classroom, dos kits de atividades impressos e que houve um aumento, no 

decorrer do ano, o número de alunos que utlizaram os kits de atividades 

impressas, terminando o ano com 106 (cento e seis) alunos participando dessa 
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forma das atividades, no período de aulas remotas. Nas últimas semanas o uso 

do Google Meet pelos professores e estudantes. As atividades do kits impressos 

foram digitalizadas para os professores fazerem as correções e validarem as 

frequências dos estudantes com kits impressos. Foi também esclarecido que 

durante todo o ano letivo, a equipe gestora, os pedagogos e professores 

utilizaram os sistemas BI Aula Paraná e BI Escola Total para acompanhar a 

participação e frequência dos alunos e tomar as medidas necessárias. Em 

seguida, foram apresentadas fotos das várias reuniões realizadas durante o ano, 

via Meet, com a Equipe Pedagógica, com os Coordenadores de Disciplinas, de 

Cursos e Responsáveis pelos projetos do CEP. Também foram enfatizadas, as 

reuniões de mediação e de orientações realizadas durante o ano, com 

professores, coordenadores, pedagogos, pais e estudantes. Além destas 

reuniões internas e conselhos de classes ordinários e extraordinários, foi 

comentado que outras reuniões com NRE e SEED também foram realizadas 

para resolução de situações e para acompanhamento do trabalho pedagógico, 

como as reuniões para resolver problemas do LRCO, reuniões de tutoria, etc. A 

Sra Tânia Acco relata que a tutoria do NRE foi um trabalho conjunto e que o CEP 

esteve a frente dos encaminhamentos da Mantenedora. Em seguida, a Chefe da 

Divisão Educacional mostrou, por meio de fotos, exemplos de aulas realizadas 

pelos professores no Meet, além das aulas de reforço, de atividades realizadas 

pelos estudantes e dos projetos, como de Robótica, Dancep, Procep (Jovem 

Defensor em Direitos Humanos e Pertencep), dos modulados da Escolinha de 

Arte e do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio. Também foi 

esclarecido que durante o ano foram entregues às famílias, merenda escolar, os 

kits de atividades impressas e que para garantir a comunicação, a informação 

durante este período de distanciamento social e de aulas remotas, foi criado um 

mascote “Cepinho” para incentivar, motivar e levar informações aos estudantes, 

bem como foram elaborados, pela Divisão Educacional e Direção Geral, 

Informativos que procuraram sintetizar e levar à todos, as informações e 

orientações recebidas da Mantenedora, além de manter todo o grupo de 

profissionais em sintonia em relação as atividades. A Conselheira Vivian relata 

as atividades práticas desenvolvidas ao longo do ano, com aulas de Geometria, 

Língua Portuguesa, Geografia, História, lives de Educação Física (aula de Golfe) 
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teorias com riqueza de conhecimento. A Sra Tânia Acco relata que as atividades 

de contra turno, os projetos estão muito aliados ao projeto de escola. A revista 

CEP em quadrinhos está muito ligado com a Reforma e Restauro do Colégio, a 

valorização do patrimônio cultural do CEP, com objetivo de desenvolver um 

sentimento de pertencimento ao Colégio, um trabalho de pesquisa ao Colégio, a 

história do CEP, a ilustração é produção dos estudantes em parceria com a 

Escolinha de Arte, com Língua Portuguesa, História. O Dancep realizou a mostra 

de dança online, a Banda Sinfônica realizou o Sarau Virtual do CEP. O Professor 

Itamar de Educação Fisica gravou vídeos semanais de atividades físicas, 

cuidando da saúde da comunidade do CEP. Foram desenvolvidas gincanas 

virtuais pelos professores de Educação Física e os treinadores do Esporte com 

os estudantes, tudo de forma virtual. O Desfile de Sete de Setembro também foi 

feito de forma virtual, envolveu bandeiras, treinamento, Banda Sinfônica, 

Ginástica Rítmica e figurino para a realização do desfile de sete de setembro. A 

Diretora do Esporte Cláudia Tamura relata que foram muitos os desafios e 

atingiram muitas famílias com as atividades desenvolvidas, através das gincanas 

tiveram participação de alunos, professores e funcionários, levando um pouco de 

lazer nesse momento difícil de isolamento social. A Sra Elisângela expõe a 

revalidação de estudos para os estrangeiros feito pela Pedagoga Simone 

Baranhuk. Relata todas as atividades desevolvidas dos modulados da Escolinha 

de Arte. A Sra Maria Eleniz Ferreira Elias, Chefe da Divisão Educacional, relata a 

importância das aulas de reforço nas aulas não presenciais. A Sra Elisângela 

Hochuli relata as atividades desenvolvidas pelo CELEM. A Sra Andresa Cristina 

Pisa, relata os desafios do setor de estágio e setenta estudantes conseguiram 

realizar o estágio. A Sra Cristine Christofis, Coordenadora da Escolinha de Arte, 

agradece todo o trabalho desenvolvido durante as aulas não presenciais. Foi 

feita uma avaliação geral dos trabalhos realizados no ano, das dificuldades, dos 

avanços, das tristezas, como a perda de profissionais do CEP devido à 

pandemia e das conquistas e apresentado alguns relatos da comunidade escolar 

de reconhecimento e gratidão aos profissionais do Colégio pelo esforço e 

compromisso com os estudantes durante este ano de pandemia e de atividades 

remotas. A Sra Tânia Acco relata que a provas públicas do Teatro ocorreram de 

modo virtual nesse momento de aulas remotas. Agradece o trabalho da Divisão 
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Educacional e da Secretaria do Colégio, diante dos muitos desafios que tiveram 

com as aulas remotas, pela sustentação do trabalho pedagógico. O Coordenador 

do Curcep, Professor Enzo Aparecido de Souza, faz considerações sobre o 

Curcep que teve quinze dias de aulas presenciais, durante as aula não 

presenciais cada professor criou sua sala de aula para atender os estudantes 

com questões de vestibulares e do Enem, foram postados simulados para que os 

estudantes pudessem praticar. Após apresentada a proposta, com seus devidos 

esclarecimentos, decidiu-se, unanimamente, pela validação, como período letivo, 

das aulas e atividades não presenciais refernete ao ano letivo de dois mil e vinte 

(2020). Não havendo mais nada para o momento, encerro a presente ata às 

vinte e uma horas e trinta e oito minutos lavrada por mim, Denise Adriane Regis, 

Assistente Técnica da Direção Geral e assinada por todos os presentes. Em 

tempo, as Conselheiras Gabriela Apetz Lima (Grêmio Estudantil – titular), Maria 

Lúcia Gomes (Movimentos Sociais Organizados da Comunidade – suplente),que 

estavam presentes no início da reunião precisaram se ausentar no decorrer da 

mesma. O Conselheiro Luiz Carlos Pinheiro (Movimentos Sociais Organizados 

da Comunidade – titular) mandou email justificando sua ausência na reunião 

(Consulta médica). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Tânia Maria Acco 

Presidente do Conselho Escolar 

 


