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1º dia

Momento Período Ação

1º Momento: 
manhã

08h00 às 
08h30

Acolhimento e leitura da introdução do 
ANEXO I

2º Momento: 
manhã

08h30 às 
11h00

Leitura e discussão de questões 
contidas no ANEXO I: 

OFICINA -  A INSTITUIÇÃO E O SEU 
FUNCIONAMENTO  

3º Momento: 
manhã

11h00 às 
12h00

Continuidade da leitura , discussão do 
contido no  ANEXO I e atividade de 

plenária do período da manhã

1º Momento: 
tarde

13h00 às 
13h30

Acolhimento e leitura da 
introdução do ANEXO II

2º Momento: 
tarde

 13h30 às 
16h00

Leitura e discussão de questões contidas 
no ANEXO II: OFICINA -  EXPEDIÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR

3º Momento: 
tarde

16h00 às 
17h00

Continuidade da leitura e discussão 
do contido no ANEXO II e atividade de 

plenária de encerramento do dia

Cronograma
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2º Momento

Manhã:

A partir deste momento o mediador orienta a leitura do material 
ANEXO 1 e as reflexões das atividades constantes no mesmo.

O material disponibilizado como ANEXO 1, está dividido em temas 
específicos e fundamentais para o funcionamento da instituição 
de ensino:

A -  Partindo da Organização Educacional; 

Neste momento o mediador tem o objetivo de fomentar a 
participação do cursista apresentando uma  imagem inicial 
e sua relação com a leitura do  texto, depois a imagem de 
contextualização com a função do Agente II, para propor as 
discussões: 

• Qual a relação entre o funcionamento da escola que 
queremos e a organização educacional?

• Qual a importância da sua função dentro da organização 
educacional da escola?

B - A Educação Básica; 

Neste momento o mediador relaciona a imagem com as 
várias modalidades de ensino e apresenta a legislação vigente 
que fundamenta a organização das modalidades de ensino 
pertencentes à Educação Básica, por meio da leitura do texto e 
após, propõe a discussão: 

• Quais as modalidades de ensino ofertadas pela sua 
escola? 

• Você já conhecia as Deliberações que normatizam as 
ofertas de sua escola?

• Qual a importância de se conhecer a legislação? 

• Qual processo deverá ser instruído para que a sua escola 
possa integrar o Sistema Estadual de Ensino?

 

Oficina:  

A Instituição de Ensino e o 

Seu Funcionamento

1 - A Coordenação de Estrutura e 
Funcionamento – CEF/DLE/SUED/
SEED, considerando a importância 
do conhecimento sobre a legislação 
vigente e suas implicações no 
cotidiano das instituições de ensino, 
elaborou este segmento da Semana 
Pedagógica, como subsídio ao Agente 
Educacional II que desempenha a 
função de Secretário Escolar e apoio à 
administração escolar, para a discussão 
sobre a importância da solicitação 
de atos regulatórios da instituição 
de ensino, seu funcionamento e as 
implicações das irregularidades. 

Nesta Oficina, para o período da 
manhã, foram abordados assuntos 
para reflexão, análise e discussão sobre 
a importância do bom funcionamento 
da instituição de ensino que influencia 
no prosseguimento de estudos do 
aluno, garantido os seus direitos 
humanos.

1º momento 

Manhã:

Neste primeiro momento o mediador 
por meio de leitura da parte da 
introdução, apresenta a oficina aos 
cursistas, disponível no ANEXO 1.
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C - Sobre os Atos Regulatórios; 

O mediador, neste momento, vai sintetizar 
as normas contidas na Deliberação nº 
03/2013 – CEE/PR, por meio da leitura do 
texto, apresentar a conceituação de cada  
ato regulatório e propor a discussão: 
De acordo com as discussões sobre o 
tema “A Escola que temos e a escola 
que queremos”, após a leitura do texto, 
discutir com os colegas e responder as 
questões: A sua escola tem as condições 
citadas no texto para adquirir o ato 
regulatório de credenciamento para a 
oferta da Educação Básica? Por quê?
Propor a discussão e análise de como 
estão as condições da sua instituição de 
ensino:

• de infraestrutura (laboratórios, 
sala de aula, biblioteca e outras 
instalações);

• de segurança, localização, 
saneamento, higiene, iluminação, 
salubridade e acesso da escola;

• recursos materiais, como 
mobiliário, material didático-
pedagógico, acervo bibliográfico, 
computadores, materiais de 
expediente, merenda, entre 
outros.

Considerar também a discussão 
apresentada. Você pode afirmar que 
sua escola apresenta as condições 
para o bom funcionamento de seus 
cursos?

D - A Instrumentalização; 

Por meio da leitura do texto, o mediador 
vai apresentar, situar a importância do 
documento e fomentar a consulta ao Manual 
de Procedimentos que está disponível no 
Portal Dia a Dia Educação na página da 
Semana Pedagógica 1º Semestre/2016.

- Orientações para a Tramitação de 
Processos Regulatórios, com Obediência 
aos Critérios Estabelecidos no Sistema 
Integrado de Documentos;
Neste momento o mediador vai realizar a 
leitura do texto e ressaltar a importância 
da boa organização na montagem de um 
processo administrativo de solicitação do 
ato regulatório.

- Manual de Procedimentos Para os Atos 
Regulatórios das Instituições de Ensino 
– Volume I (Roteiros);

- Manual de Procedimentos para os Atos 
Regulatórios das Instituições de Ensino 
- Volume II (Formulários e Modelos).
Nestes dois momentos o mediador vai 
realizar a leitura dos textos e propor a 
discussão: A sua escola já instruiu diversos 
processos administrativos, com a finalidade 
de regularização dos atos. Você teve acesso 
a eles?
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E – Irregularidades;

Por meio da leitura do texto, o mediador 
vai situar a importância da regularização 
do funcionamento da escola e propor a 
discussão: 

Após a leitura do texto, você deve 
discutir com os colegas sobre a 
situação da escola que temos: 

A instituição de ensino apresenta atos 
regulatórios, com prazos atualizados, 
ou seja, situação regularizada para 
o funcionamento de suas  ofertas 
de ensino? Está sendo expedida a 
documentação escolar para os alunos? 
Reflitam sobre a situação.

3º momento 

da manhã 

O mediador organiza a elaboração 
em pequenos grupos para a 
apresentação das reflexões em 
plenária.

Da plenária:

Após as atividades anteriores, o 
mediador deve propor a discussão  
sobre a situação da escola que 
temos, sob a ótica da regularidade 
de seu funcionamento: 

Como seria o funcionamento 

da escola que queremos? 

Discuta com o seu grupo, elabore 
um texto para apresentação aos 
demais grupos. 
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2º Momento

Tarde:

O mediador orienta a leitura do material ANEXO II e as reflexões das 
atividades constantes no mesmo:

a) A secretaria escolar que a escola tem se aproxima do ideal de 
secretaria que a comunidade onde está inserida necessita?

b) Como uma escola pode conferir a sua situação legal e de seus 
cursos?

c) Quando o aluno deverá solicitar a emissão do Diploma?

O material disponibilizado como ANEXO II, EXPEDIÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, aborda assuntos específicos e 
fundamentais para a vida escolar do aluno: 

• Ficha Individual (para transferência) – documento oficial expedido 
quando solicitada a transferência pelo aluno ou seu responsável;

• Declaração – documento que apresenta ano/série em que o aluno 
está matriculado;

• Histórico Escolar – documento final da vida escolar do aluno, 
indispensável para quem objetiva a continuidade dos estudos ou 
necessita apresentá-los no emprego;

• Certificado/Diploma – são documentos oficiais expedidos aos alunos 
concluintes dos Cursos Técnicos de Nível Médio;

• Relatório Final - Documento que reproduz a vida escolar dos alunos, 
e serve, a qualquer tempo, para subsidiar as informações da vida 
escolar de toda a comunidade que demanda esses dados;

- Os Relatórios Finais precisam ser impressos e enviados para CDE? 

• Certidão de Regularidade – certidão expedida para confirmar as 
informações e assinaturas contidas no Histórico Escolar expedido por 
uma instituição de ensino.

 - Tabela checklist para o dia a dia do trabalho na secretaria escolar. 

 

Oficina:  

Expedição de 

Documentação Escolar

A Coordenação de Documentação 
Escolar – CEF/DLE/SUED/SEED, 
elaborou a oficina para o período 
da tarde, sobre a expedição da 
documentação escolar e suas 
implicações na vida escolar do 
aluno.

1º momento 

Tarde: 

O mediador faz a leitura da parte 
da introdução e apresentação da 
oficina aos cursistas, disponível 
no ANEXO 2.
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3º momento Tarde: 

Da plenária de encerramento do dia:

O mediador orienta a reflexão pelos cursistas em grande grupo sobre a 
questão: Qual a relação existente entre os assuntos tratados na oficina “A 
INSTITUIÇÃO E O SEU FUNCIONAMENTO” com a oficina “EXPEDIÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR” e quais possíveis consequências no dia a dia da 
escola que queremos?


