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REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ:
PRINCÍPIOS, DIREITOS E ORIENTAÇÕES

APRESENTAÇÃO
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CAROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO!

A Semana Pedagógica a ser realizada nos dias 26 e 27 de julho marca 

o início do segundo semestre de 2018 e um momento histórico 

no Estado do Paraná. Nesse momento, todos os profissionais da educação das 

redes estadual, municipal e privada estarão analisando e contribuindo com a 

elaboração do Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações, em 

um trabalho simultâneo e colaborativo das redes de ensino.

Trata-se de um documento normativo que irá orientar a adequação das 

propostas pedagógicas das escolas do Estado à Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC, conforme determinam o Parecer CNE/CP 15/2017 e a Resolução CNE/CP 

nº 2/2017. 

A elaboração do Referencial Curricular resulta de um esforço coletivo en-

tre a Secretaria de Estado da Educação – Seed e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – Undime, visando assegurar os direitos e objetivos de 

aprendizagem dos estudantes paranaenses, em consonância com todo o territó-

rio Nacional. 

Nesse movimento de repensar o currículo, além de atender aos docu-

mentos legais, é preciso considerar as diferentes realidades do nosso Estado em 

âmbito regional, social, cultural e econômico. Da mesma forma, não podemos 

esquecer a trajetória histórica de discussões curriculares, que confere diferen-

cial significativo à educação do Paraná e está consolidada nas redes de ensino. 

Entendemos assim que, precisamos de um referencial curricular que reconheça 

nossas singularidades e não desconsidere os avanços alcançados.

Nessa perspectiva, a Semana Pedagógica contempla atividades voltadas à 

análise e contribuições ao documento, as quais deverão ocorrer a partir do debate 

coletivo entre os profissionais da educação. Para isso, foram elaborados quatro 

conjuntos de materiais aos públicos distintos: professores e equipes pedagógicas/

diretivas das escolas regulares; professores e equipes pedagógicas/diretivas das 

escolas especializadas da Educação Especial; professores da Educação Profissio-

nal; Funcionários Agentes I e II.

No primeiro dia da Semana Pedagógica, as escolas terão um momento 

para acolhimento dos profissionais e orientações quanto à organização do tra-

balho pedagógico do segundo semestre.  O segundo período desse dia, contem-
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pla atividades comuns a todos os profissionais da educação que atuam nas escolas, com 

a apresentação geral do Referencial Curricular do Paraná e sua fundamentação legal para 

análise e contribuições. 

No segundo dia, os professores das escolas regulares farão a análise e contribui-

ções às etapas de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, 

conforme seus organizadores e componentes curriculares. Os professores que atuam nas 

disciplinas específicas da Educação Profissional discutirão a avaliação da aprendizagem e 

avaliação externa na perspectiva de estabelecer ações que potencializem a formação inte-

gral dos estudantes.

As escolas especializadas da Educação Especial farão a análise e contribuições para a 

etapa da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e estudos para a implantação 

do Programa Tecch.

As discussões propostas aos funcionários Agentes I e II contemplam questões da 

diversidade e a dimensão do preconceito na escola, além de atividades sobre o aproveita-

mento da agricultura familiar na merenda escolar.

Considerando a importância da temática abordada, esperamos que todos aprovei-

tem o momento para o debate fundamentado e contribuições que consolidem o referen-

cial Curricular, de forma a atender os anseios educativos de melhor formação aos estudan-

tes do Paraná.

Uma boa e proveitosa Semana Pedagógica!

Ines Carnieletto
Superintendente da Educação


