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NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇAO DE 
CASCAVEL 

MANTENEDOR  

• 18 MUNICÍPIOS 

• EDUCAÇÃO BÁSICA: 

     ENSINO FUNDAMENTAL; 

     ENSINO MÉDIO. 

 



NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇAO DE 
CASCAVEL 

• NÚMERO DE ESCOLAS – 93 

• NÚMERO DE PROFESSORES – 5.306 

• NÚMERO DE ALUNOS – 50.969 

      ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS –30.175  

      ENSINO MÉDIO – 20.794 



NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇAO DE 
CASCAVEL 

• EM CASCAVEL: 
•  NÚMERO DE ESCOLAS – 40; 
• NÚMERO DE PROFESSORES – 3.433 
• NÚMERO DE ALUNOS – 31.722 
      ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS –18.530 
      ENSINO MÉDIO – 13.192 

 



NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇAO DE 
CASCAVEL 

ESTRUTURA , DOCUMENTAÇÃO E SERE 

• REDES: 

• MUNICIPAL 

• PRIVADA  

• ESCOLAS CONVENIADAS  



NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇAO DE 
CASCAVEL 

MODALIDADES: 

• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 

• EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

• EDUCAÇÃO ESPECIAL; 

 

 



FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA 
NA CONCEPÇÃO PROGRESSISTA 

“A escola pública brasileira, nas últimas décadas, 
passou a atender um número cada vez maior de 
estudantes oriundos das classes populares. Ao 
assumir essa função, que historicamente 
justifica a existência da escola pública, 
intensificou-se a necessidade de discussões 
contínuas sobre o papel do ensino básico no 
projeto de sociedade que se quer para o país.” 

 (PARANÁ, 2008, p.14) 

 



Na perspectiva das teorias críticas da educação, 
especificamente na concepção progressista, a 
escola é reconhecida como o espaço necessário 
para a apropriação dos  conhecimentos de forma 
sistematizada,  que possibilite a cada sujeito 
compreender  os processos contraditórios da 
sociedade  atual e que, de forma 
instrumentalizada,  humanizada, inclusiva, 
consciente, não  discriminatória e coletiva, possa  
transformar a sua prática social e a dos  homens 
historicamente,  



garantindo a  confirmação da concepção 
democrática da  escola como direito de todos. 
A escola deve incentivar a prática pedagógica 
fundamentada em diferentes metodologias, 
valorizando concepções de ensino, de 
aprendizagem (internalização) e de avaliação que 
permitam aos professores e estudantes 
conscientizarem-se da necessidade de “...uma 
transformação emancipadora. É desse modo que 
uma contraconsciência, estrategicamente 
concebida como alternativa necessária à 
internalização dominada colonialmente, poderia 
realizar sua grandiosa missão educativa”.  

(MÈSZÁROS, 2007, p. 212) 



CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 
    As Diretrizes defendem um currículo baseado 

nas dimensões científica, artística e filosófica 
do conhecimento. A produção científica, as 
manifestações artísticas e o legado filosófico 
da humanidade, como dimensões para as 
diversas disciplinas do currículo, possibilitam 
um trabalho pedagógico que aponte na 
direção da totalidade do conhecimento e sua 
relação com o cotidiano. 



    Com isso, entende-se a escola como o 
espaço do confronto e diálogo entre os 
conhecimentos sistematizados e os 
conhecimentos do cotidiano popular. 
Essas são as fontes sócio-históricas do 
conhecimento em sua complexidade. 

 (PARANÁ, 2008, p.14) 

 



A questão da formação docente 
no viés da reflexão sobre a prática 
educativo-progressiva em favor da 
autonomia dos educandos é a 
temática central dessa fala. 



FRAGILIDADES: 

• Ingresso dos alunos no 6º ano; 

• Integração entre os anos iniciais e finais da 
Educação Básica; 

• Quebra na sequência de atendimento dos 
alunos com necessidades especiais quando 
ingressam no Estado; 

• Tempo para apresentação do diagnóstico de 
avaliação dos alunos com transtornos de 
aprendizagem; 

 

 



FRAGILIDADES: 

• Número de alunos em sala de aula; 

• Perfil do profissional da educação; 

• Formação do professor; 

• Professores contratados sem a formação 
completa; 

• Falta de formação específica para os 
profissionais que atuam na EJA;  

• Hora atividade; 

 

 



FRAGILIDADES: 

• Alta rotatividade de professores;  

• Distribuição de aulas concomitante 
ao início das aulas e capacitação; 

• Algumas disciplinas com carga 
horária insuficiente; 

• Não valorização de professores com 
titulação (Mestrado e Doutorado); 

 



FRAGILIDADES: 
• Remuneração dos profissionais da educação; 

• Capacitação dos profissionais da educação; 

• Necessidade de formação para os Secretários 
Escolares; 

• Falta de competência/preparo para gestão 
escolar; 

• Falta de profissionais especializados nas 
escolas como: psicólogos, psicopedagogos, 
assistentes sociais; 

 

 



FRAGILIDADES: 

• Ensino em tempo integral; 

• Espaço físico das escolas precisa ser 
melhorado; 

• Salas de recursos para alunos do Ensino 
Médio; 

• Superação do preconceito em relação às 
diferenças; 

• Acessibilidade nas escolas; 

 



FRAGILIDADES: 

• Profissionais especializados para 
atendimento a alunos portadores de 
necessidades especiais; 

• Atendimento a alunos com desvio de 
conduta (mais agilidade); 

• Plano de saúde para atendimento aos 
profissionais da educação; 



FRAGILIDADES: 

• Integração entre Educação Básica e 
Ensino Superior; 

• Matriz curricular dos cursos de 
licenciatura;(metodologia, duração do 
curso – apenas 03 anos) 

• Estagiários das universidades realizam 
seus estágios sem acompanhamento de 
professores supervisores/responsáveis; 

 



DESAFIOS: 

• Valorização dos profissionais da educação; 

• Melhorar a remuneração dos profissionais da 
educação; 

• Plano de saúde para atendimento aos 
profissionais da educação; 

• Trabalho social de recuperação da função da 
escola e/ou refletir sobre um  modelo de 
escola que atenda à sociedade 
contemporânea; 

 

 



DESAFIOS: 

• Distribuição de aulas antes do início do 
período letivo; 

• Diminuir o número de alunos em sala de aula; 

• Diminuir índices de evasão e repetência; 

• Buscar a participação efetiva da família; 

• Combater a violência e o uso de drogas no 
espaço escolar; 

 

 



DESAFIOS: 

• Profissionais especializados para atendimento 
a alunos portadores de necessidades 
especiais: interprete, material pedagógico; 

• Trabalhar com a inclusão -  sem preparo de 
espaço físico, pedagógico e humano;  

• Implantar Salas de Recursos para alunos do 
Ensino Médio; 

 

 

 



DESAFIOS: 

• Trabalhar com alunos menores infratores 
enviados pela justiça; 

• Atendimento a alunos com desvio de conduta 
(mais agilidade); 

• Ensino em tempo integral;  

• Construção de mais escolas;  

• Reforma de espaço físico das escolas; 

 

 

 



DESAFIOS: 

• Formação específica para os profissionais que 
atuam na EJA; 

• Elaboração de material didático/pedagógico 
específico para a EJA;  

• Diminuir o número de analfabetos; 

• Atuação efetiva do Conselho Escolar e APMF; 

 

 

 



DESAFIOS: 

• Acessibilidade nas escolas como: rampas, 
banheiros adaptados, espaços 
adequados para a locomoção, a 
flexibilização curricular,  

• Implantar e manter o diálogo entre as 
redes estadual, municipal, privada, e os 
ensinos da Educação Básica e Ensino 
Superior; 

 



AVANÇOS: 

• Universalização do ensino; 

• Plano de carreira dos professores (PDE);  

• Hora atividade; 

• Hora atividade concentrada; 

• Hora aula para pedagogo; 

• Valorização de Mestrado e Doutorado;  

• Formação continuada de professores; 

 

 



AVANÇOS: 

• Formação de Equipes Multidisciplinares nos 
Estabelecimentos de Ensino; 

• Ampliação do número de Sala de Recursos;  

• Ampliação do número de Salas de Apoio; 



AVANÇOS: 

• Limite de alunos por sala de aula (diminuição); 

• Educação em tempo integral; 

• Elaboração de material didático pelos 
professores da rede estadual; 

• Livros didáticos (para disciplinas que não 
havia); 

• Oferta de cursos a distância; 

• TV pendrive; 

 

 



AVANÇOS: 

• Aplicação do FUNDEB;  

• Merenda para o Ensino Médio; 

• Merenda cidadã; 

• Inclusão da EJA entre as modalidades de ensino 
contempladas no FUNDEB; 

• Instituição da Agenda Territorial de 
Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e 
EJA;  

• PDE – Escola; 

 

 

 



AVANÇOS: 

• Distribuição de livros didáticos de alfabetização 
para apoio e enriquecimento das aulas no PPA - 
EJA; 

• Atividades de contraturno; 

• Rede de proteção; 

• Diminuição do número de analfabetos (Paraná 
Alfabetizado); 

• Implantação de laboratórios de informática; 

• Implantação de Rede de Apoio;  

 

 

 



AVANÇOS: 

• Plano de cargo e carreira para os agentes 1 e 2 
da educação. 

• Capacitação para os agentes 1 e 2 das escolas 
da rede publica – PROFUNCIONARIO 

• PRONATEC –  

• PROEJA – cursos técnicos para alunos da EJA 

• E-TEC - Educação  Tecnológica a distância 
(E.M) Ensino Médio técnico a distancia 



• Capacitação específica para gestores escolar; 

• Capacitação para os secretários escolares e 
demais ADMs; 

• Capacitação para agente de apoio; 

• CRAPE – Centro Regional de Apoio Pedagógico 

• Concurso literário para professores e 
funcionários; 

• Concurso de desenho (Tema “Minha escola”); 

 

 

AVANÇOS NRE – 2011: 



AVANÇOS NRE – 2011: 

• Corrida pela água; 

• Concurso de vídeos (Prevenção contra as 
drogas); 

• FACE (Festival Artístico da Canção Estudantil); 

• Capacitação para professores e funcionários: 
“Aprendizagem em Astronomia”; “Qualidade 
de Vida”; “Justiça Restaurativa”; 
“Necessidades Especiais”;  

 

 



AVANÇOS NRE – 2011: 

• Participação no EREA (Encontro Regional de 
Astronomia); 

• Palestra com astronauta Marcos Pontes (340 
pessoas); 

• Concurso de redação “A Importância do Voto 
aos 16 Anos”. 

 



POSSIBILIDADES: 

• Ampliação e adequação do espaço físico; 

• Equipe por polo (assistente social, 
psicólogo, psicopedagogo, monitor de 
saúde); 

 

 



POSSIBILIDADES: 

• Ampliação do espaço físico escolar 
(laboratórios, refeitório, mais salas de 
aula); 

• Ampliação da hora atividade; 

• Valorização dos profissionais de 
educação; 

 



POSSIBILIDADES: 

• Ampliação das capacitações/formação 
continuada para professores ; 

• Inclusão com mais condições (materiais 
pedagógicos adaptados, escolas com 
acessibilidade); 

 



POSSIBILIDADES: 

• Ampliar a parceria com as universidades, com a 
SEMED e com as escolas da rede privada; 

• Planejar formação continuada garantindo a 
participação de professores de 
estabelecimentos de ensino das redes públicas 
e privadas; 

• Ampliação da carga horária, nos cursos de 
licenciatura, das disciplinas de Didática e 
Metodologia; 
 



POSSIBILIDADES: 

• Licença especial para estudos (Mestrado 
e Doutorado); 

• Incentivo à carga horária para pesquisa e 
publicação de Artigos; 

 



Tecendo a Manhã  
João Cabral de Melo Neto 

  

Um galo sozinho não tece a manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  

 

   De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro: de um outro galo  
que apanhe o grito que um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos 

 

 



   

    que com muitos outros galos se cruzam  
os fios de sol de seus gritos de galo  
para que a manhã, desde uma tela tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos.  

    E se encorpando em tela, entre todos,  
se erguendo tenda, onde entrem todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação.  

 

    A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
que, tecido, se eleva por si: luz balão". 


