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RESUMO 

 

 

Este artigo discute uma das competências do Sistema Estadual de Ensino, que 
dentre as atribuições que lhes são conferidas pela lei, tem por responsabilidade o 
registro, acompanhamento e atualização dos atos oficiais regulatórios que legitimam 
o funcionamento das instituições de ensino a ele integradas, bem como da 
legitimidade da documentação escolar ao serem expedidas. Tem por compromisso o 
emprego de profissionais devidamente capacitados para o exercício desta função e 
a manutenção do Sistema Estadual de Registros Escolares – SERE, sempre 
atualizados, pois cabe ao sistema de ensino a gestão desses registros Portanto, a 
temática abordada neste artigo funda-se na questão da organização e do 
acompanhamento da Vida Legal das Instituições de Ensino, para regularização de 
seus atos oficiais regulatórios e da documentação escolar do aluno, o que requer o 
conhecimento das normas do Sistema Estadual de Ensino, e, a elaboração de 
estratégias que permitam viabilizar a gestão das informações necessárias a esta 
função, visando a garantia do seu funcionamento, bem como a expedição da 
certificação dos estudantes em tempo hábil, tornando-se imprescindíveis como 
elementos indicadores de qualidade dos serviços educacionais. 
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1. Introdução: 

 

 

Ao se pensar em Legislação Educacional, deve-se levar em consideração sua 

amplitude, dimensão e abrangência. Pesquisar sobre o vasto universo de normas 

reguladoras e leis que regem o Sistema Educacional requer estudos e análises 

profundas em lapso temporal extenso e longo. Assim, para a construção do Projeto 

de Intervenção Pedagógica apresentada ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, no ano de 2012, delimitou-se para estudo e aplicação na 

Instituição de Ensino elencada para este fim, as leis e normativas que compõem a 

Vida Legal das Instituições de Ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação 

do Paraná. 

A problemática levantada nesta pesquisa funda-se na questão da organização 

e do acompanhamento da Vida Legal das Instituições de Ensino, para regularização 

de seus atos oficiais regulatórios e da documentação escolar do aluno, o que requer 

conhecimento das normas do Sistema Estadual de Ensino, e, a elaboração de 

estratégias que permitam viabilizar a gestão das informações necessárias a esta 

função, visando à garantia do seu funcionamento, bem como a expedição da 

certificação dos estudantes em tempo hábil, tornando-se por consequência, 

imprescindíveis como elementos indicadores de qualidade dos serviços 

educacionais. Portanto, o presente trabalho teve por objetivo, apresentar estratégias 

de ação e proposta de capacitação aos profissionais responsáveis pelo 

acompanhamento e atualização dos registros dos atos oficiais regulatórios na Vida 

Legal das Instituições de Ensino, atuantes na Escola, Núcleos Regionais de 

Educação e mesmo na Secretaria de Estado da Educação – SEED. 

As constantes experiências adquiridas e vividas no registro dos atos oficiais 

regulatórios junto ao Sistema de Registro Escolar, quando da atuação deste 

profissional junto à Coordenação de Estrutura e Funcionamento da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, constituíram-se em fator motivador para a escolha 

da temática do Projeto de Intervenção Pedagógica, remetendo a um repensar sobre 

a função e o perfil do profissional envolvido com a vida legal da escola (VLE). Além 

da complexidade característica do sistema, que segue rotinas de informática 

programadas para decifrar códigos, a falta de conhecimento e preparo profissional, 

torna-se agravante no sentido de registros errôneos ou inadequados, que também 



inviabilizam, causam a morosidade e até irregularidades na emissão de documentos 

escolares e no atendimento aos direitos do aluno, além de abalar a credibilidade dos 

serviços prestados pela SEED e a qualidade da educação.  

Daí a importância em se pensar na elaboração e aplicação de capacitação 

aos profissionais envolvidos nesta modalidade de trabalho. Mesmo na escola, existe 

certo desconhecimento e falta de entendimento em relação à legislação escolar e 

sua importância para a sequência dos estudos dos alunos e o funcionamento regular 

e legítimo da própria instituição. Esta relação com a legalidade da escola somente 

acontece com a experiência que o professor (a) gestor (a) vai adquirindo ao longo do 

exercício de sua função, logo após sua designação para o cargo. 

O desenvolvimento do trabalho seguiu os procedimentos metodológicos da 

pesquisa qualitativa, com ênfase na pesquisa bibliográfica de modo a dar suporte 

teórico à fundamentação de conceitos apresentados neste estudo como o de vida 

legal da instituição de ensino, atos oficiais regulatórios, gestão participativa e de 

informação e educação de qualidade. Também se contemplou a pesquisa de campo 

associada a uma metodologia participativa, caracterizada pela interação entre os 

envolvidos, no caso o pesquisador e sujeitos de pesquisa. 

Segundo Gil (1999, p.48), “qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, 

supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, que para o levantamento da 

situação da questão, quer para a fundamentação teórica ou ainda para justificar os 

limites e contribuições da própria pesquisa”. 

A composição metodológica da pesquisa envolve também a aplicação da 

pesquisa de campo, a qual sob a ótica de Guedes: 

 
é aquela que pela natureza de seu objeto de estudo, não pode ser 
realizada em laboratório de pesquisa. É um esforço para se estudar 
cientificamente os fenômenos que não são passiveis de experiência em 
laboratório. São aquelas realizadas no local onde os fenômenos aparecem, 
que comporta desde a pesquisa etnográfica, de observação, registro e 
descrição dos fenômenos, até aquelas pesquisas excepcionalmente bem 
estruturadas. É o tipo de pesquisa que abrange os mais diferentes 
fenômenos. (GUEDES, 2000, p.95 – 96) 

 

Elencou-se como instrumento para aplicação de propostas, o Colégio 

Estadual Emílio de Menezes – Ensino Fundamental e Médio, localizado no bairro 

Capão Raso, cidade de Curitiba. Para garantir subsídios ao desenvolvimento deste 

trabalho, na coleta de dados e informações acerca do conhecimento que o gestor 

(a), os professores (as), a equipe pedagógica e os funcionários (as) administrativos 



possuem ou não sobre a Vida Legal da Instituição de Ensino, elaborou-se como 

técnica de pesquisa um questionário para aplicação junto a estes profissionais. 

Também, no intuito de estabelecer parâmetros para análise e compreensão sobre a 

relevância da temática, a proposta do projeto foi apresentada a outras duas 

Instituições de Ensino no município, e, a aplicação se efetivou em apenas uma 

delas. 

A aplicação desta técnica foi de fundamental importância para o levantamento 

diagnóstico e corroboração ao questionamento proposto neste projeto de 

intervenção pedagógica. No desenvolvimento metodológico do presente trabalho 

adotou-se a pesquisa de natureza aplicada, cujo objetivo é gerar conhecimentos 

para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. Acerca do 

conceito de pesquisa de natureza aplicada Andrade define como aquela que  

 
Quanto à natureza, a pesquisa pode constituir-se em um trabalho científico 
original ou em um resumo de assunto. Por trabalho científico original 
entende-se uma pesquisa realizada pela primeira vez, que venha a 
contribuir com novas conquistas e descobertas para a evolução do 
conhecimento científico. Naturalmente, esse tipo de pesquisa é 
desenvolvido por cientistas e especialistas em determinada área de estudo. 
O resumo de assunto é um tipo de pesquisa que dispensa a originalidade, 
mas não ao rigor científico. Trata-se de pesquisa fundamentada em 
trabalhos mais avançados, publicados por autoridades no assunto, e que 
não se limita à simples cópia de ideias. (ANDRADE, 2005, p.123) 

 

Os conhecimentos adquiridos pela pesquisa, no caso, os preceitos legais que 

asseguram os direitos à educação, dentro da legalidade e legitimidade das 

instituições de ensino e da documentação escolar por elas emitida, foram 

fundamentais para a aplicabilidade prática junto aos profissionais da educação que 

nelas atuam. O questionário também foi um instrumento de coleta de dados utilizado 

nesta pesquisa. Foi formulado e aplicado ao gestor (a), aos professores (as), aos 

pedagogos (as) e aos funcionários (as) administrativos a fim de coletar dados 

pertinentes ao conhecimento dos mesmos em relação à Vida Legal da Instituição, 

com doze perguntas objetivas para o gestor (a), secretária (o) e funcionários (as) 

administrativos, e, com cinco perguntas, também objetivas, aos professores (as) e 

equipe pedagógica. 

De acordo com Gil (1999, p.128), pode-se definir questionário “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 



apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”. 

Para as autoras Marconi & Lakatos (2006, p.98), “questionário é um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o 

pesquisador envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; 

depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo”. 

A pesquisa bibliográfica, neste estudo, consistiu na consulta de uma série de 

autores e suas obras, livros, revistas, legislações educacionais vigentes e o 

regimento da escola, a fim de se obter informações e dados necessários para 

fundamentar os conceitos apresentados no trabalho. 

 
A pesquisa bibliográfica constitui um tipo específico de pesquisa e também 
constitui a primeira parte de qualquer outro tipo de pesquisa. Os 
conhecimentos produzidos, nas mais diversas formas de investigação, vão 
sendo sistematizados segundo determinadas perspectivas. O acervo de 
conhecimento é de grande valia para extração de outros aspectos ainda não 
questionados. Quando um pesquisador realiza uma investigação, tem um 
propósito definido e só está interessado em confirmar ou não as suas 
hipóteses e seguir o seu intento. Além de a pesquisa bibliográfica servir 
como inspiradora para novos fatos que não foram observados, também 
objetiva sistematizar conhecimentos dentro de determinada temática. 
(Guedes, 2000, p.93,95). 

 

Apesar de não haver referenciais teóricos que pudessem dar profundidade à 

fundamentação sobre o tema apresentado no projeto de intervenção pedagógica, as 

leis constitucionais, a LDBEN 9394/96 e as normas de ensino instituídas, por si 

mesmas, já constituem elementos e subsídios suficientes enquanto suporte a 

fundamentar as proposições a serem apresentadas. Desta forma, a elaboração de 

um texto com base nas leis e normas educacionais e de atividades a ele 

relacionadas, serviu como instrumento básico a tornar consistente a difusão do 

conhecimento sobre a Vida Legal das Instituições de Ensino junto aos profissionais 

da educação que nela atuam. 

Como proposta de trabalho para intervenção pedagógica na escola, optou-se 

por desenvolver um “Caderno Temático”, compreendido como: “material com 

abordagem centrada em um tema específico, contendo textos que objetivam o 

aprofundamento teórico/metodológico do mesmo”, conforme consta da orientação 

publicada no Portal Dia-a-Dia Educação - PDE/SEED. 

 



2. Legislação Educacional: vida legal da instituição de ensino 

 

 

A Constituição Federal brasileira assegura aos cidadãos, o direito a uma 

educação pautada nos princípios de qualidade e democráticos, estabelecendo que 

“a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família [...]”. Os preceitos 

constitucionais educacionais, normatizados pela Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional garantem aos indivíduos o acesso, a permanência e a 

continuidade do ensino em todos os seus níveis, aspectos que deverão ser 

contemplados também, no Projeto Político Pedagógico regulamentado no 

Regimento Escolar. 

Partindo-se dos princípios constitucionais, torna-se possível perceber que 

cabe ao Sistema Estadual de Ensino, respeitando as respectivas atribuições que 

lhes são conferidas pela lei, a gestão dos registros dos atos oficiais regulatórios que 

dão legitimidade às instituições de ensino, bem como o registro da documentação 

escolar que garante a vida legal dos estudantes. Para tanto, desenvolvem-se 

sistemas informatizados com o fim de atender a esta demanda. 

Na rede estadual de ensino do Paraná, os registros das informações relativas 

aos estudantes e às instituições de ensino, a partir do ano de 1987, 

aproximadamente, eram inseridos no Sistema de Administração Escolar (SAE) e, a 

partir do ano de 2005, os mesmos passaram a ser inseridos no Sistema Estadual de 

Registro Escolar (SERE/Web), o qual foi criado com o objetivo de tornar-se um 

sistema único. O sistema SERE/Web visa atender às necessidades de cada 

Departamento da Secretaria de Estado da Educação, fornecendo informações em 

função de suas respectivas atribuições e, por conseguinte, a garantia da qualidade 

da educação.  

Ao se pensar em uma educação de boa qualidade, devem-se levar em 

consideração, além do seu aspecto pedagógico, todos os serviços prestados pelo 

Sistema Estadual Educacional. O SERE/Web devidamente atualizado em seu banco 

de dados com o registro das informações pertinentes à instituição de ensino e à 

documentação escolar do aluno pode expressar a qualidade na prestação de 

serviços e consequentemente, da educação. 



No Art. 184 da Constituição Estadual de 1989, ao referenciar sobre o plano 

plurianual de educação, aponta entre outros princípios, a qualidade do ensino, como 

pode ser constatado no destaque abaixo: 

 
Art. 184. O plano plurianual de educação estabelecido em lei objetivará a 
articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, neles 
atendendo às necessidades apontadas em diagnósticos decorrentes de 
consultas a entidades envolvidas no processo pedagógico e à integração do 
Poder Público, visando a: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade de ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica. 

 
Conforme o inciso XXIII do Art. 3º, do texto anexo ao Decreto nº 1396/07, 

que aprova o Regulamento e Estrutura da Secretaria de Estado da Educação, esta 

tem por competência “o cumprimento de suas finalidades, com eficiência e 

qualidade, mediante a adoção de outras medidas ou ações necessárias e 

suficientes”. 

A responsabilidade pela qualidade do ensino é compromisso de todos os 

envolvidos no processo educativo. Para que a qualidade ocorra na escola, se faz 

necessária a existência de um canal de comunicação eficiente com seus usuários, a 

fim de tornar mais claros os objetivos que almejam e, a partir daí, definir os meios 

mais eficazes para satisfazer o nível de expectativa e necessidades do educando e 

também da família. 

Segundo Demo (1994, p.19), “qualidade é, assim, questão de competência 

humana. Implica consciência crítica e capacidade de ação, saber & mudar. Diante 

da sociedade, pode ser resumida em dois desafios principais: o construtivo e o 

participativo”.  

Em relação aos desafios, assim coloca este autor: 

o desafio construtivo aponta para a capacidade de iniciativa, autogestão, 
proposta. Realça a condição de sujeito histórico capaz, que não se deixa 
levar, mas busca comandar, com autonomia e criatividade, o processo de 
desenvolvimento. Para tanto, persegue dotar-se das instrumentações mais 
decisivas, nomeadamente conhecimento, que é a maneira mais eficiente de 
fazer e inovar a história.O desafio participativo aponta para a capacidade de 
inovar para o bem comum , tendo como objetivo uma sociedade marcada por 
paz, democracia, equidade e riqueza. A melhor expressão de qualidade é 
participação, pois participação é intrinsecamente obra humana comum. 
Participação é processo exclusivo humano, que potencia a convivência social 
de forma mais digna conhecida, fazendo da história experiência orientada 
pelo bem comum. (DEMO, 1994, p.19 e 20) 

  



O zelo pela qualidade do ensino a ser ofertada por instituições públicas e 

também privada, evidencia que tal serviço público deve ser avaliado desde seu 

processo de autorização. 

No Departamento de Legislação Escolar - DLE, a Coordenação de Estrutura e 

Funcionamento é responsável pela análise de processos e a emissão dos atos 

oficiais regulatórios que credenciam, autorizam o funcionamento e reconhecem os 

cursos das instituições de ensino, bem como pelos registros na vida legal de cada 

escola integrada à rede estadual de ensino. Ressalte-se aqui, que a integração ao 

sistema somente ocorrerá quando a instituição de ensino encontrar-se devidamente 

regulamentada pela legislação, após a emissão e publicação em diário oficial do 

Estado, dos atos oficiais regulatórios. A falta de informações ou informações 

incorretas na vida legal pode provocar a morosidade ou impedir a emissão da 

documentação do aluno, como também prejudicar o regular funcionamento da 

instituição de ensino quanto à sua legalidade, que deve estar de acordo com os 

prazos estabelecidos pela legislação vigente. 

Os atos oficiais devem ser emitidos de acordo com as prescrições normativas 

e deliberativas do Conselho Estadual de Educação - CEE, órgão regulador e 

normatizador.  

Entendendo a Secretaria de Estado da Educação como órgão de 

planejamento e execução das políticas públicas educacionais do Paraná, consoante 

as Deliberações do Conselho Estadual de Educação, considera-se que a 

administração e a coordenação dos serviços prestados em prol de um ensino de 

qualidade ocorram de forma eficiente e eficaz. E para que isto ocorra, a escola, o 

NRE e a SEED por intermédio da Coordenação de Estrutura e Funcionamento 

devem desenvolver ações sincronizadas, integradas e interligadas de modo que 

venha atender as necessidades de seu público principal, o aluno. A escola deve ter 

organizado e arquivado seus atos oficiais regulatórios, para acompanhamento e 

atualização da sua vigência, quando vencido o prazo legal; o NRE e a SEED devem 

garantir que os registros no sistema existente, sejam efetuados de forma correta e 

ágil para que a emissão da documentação escolar não venha sofrer qualquer 

prejuízo. 

Em razão disso, o SERE enquanto sistema de registros, armazenamento e 

gerenciador de dados, deve contribuir para que as informações por ele absorvidas, 

propiciem elementos e subsídios suficientes a serem avaliados e analisados pelo 



sistema de ensino, de modo que os dados quantitativos possam servir de referência 

para estudos e ações com vistas à melhoria qualitativa do processo educativo. 

Implantado e utilizado pela SEED para armazenamento de dados e informações 

inerentes às Instituições de Ensino integradas ao sistema de ensino, constitui uma 

ferramenta e um instrumento tecnológico que permite garantir e assegurar ao 

cidadão, seus direitos constitucionais à educação, bem como, acesso à sua 

documentação escolar em espaços de tempo menores. 

Ao se tratar do tema Vida Legal das Instituições de Ensino, administradas e 

gerenciadas pelo SERE, cujos registros de dados são efetuados por profissionais 

que atuam na Coordenação de Estrutura e Funcionamento da SEED, remete-se à 

importância da informação e do conhecimento para as tomadas de decisões 

educacionais e organização do ensino no Estado. Informações que possibilitam uma 

avaliação no sentido de oferecer a sociedade paranaense, um serviço e uma 

educação de qualidade. 

O direito de acesso às informações é garantido pela Constituição Federal, 

conforme preconiza o inciso XIV do Artigo 5º: “... é assegurado a todos o acesso à 

informações e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, do exercício 

profissional". 

Para Zorrinho (1995, p.20), "a gestão da informação é uma função que 

conjuga a gestão do sistema de informação e do sistema informático de suporte com 

a concepção dinâmica da organização num determinado contexto envolvente". 

 
Gerir a informação é, assim, decidir o que fazer com base em informação e 
decidir o que fazer sobre informação. É ter a capacidade de selecionar dum 
repositório de informação disponível aquela que é relevante para uma 
determinada decisão e, também, construir a estrutura e o design desse 
repositório. (ZORRINHO, 1995, p.146) 

 

O uso da Tecnologia da Informação pela SEED, por meio do SERE, sistema 

informatizado responsável pelo armazenamento e gerenciamento de dados e 

informações educacionais, expressa o seu compromisso para com a educação. Na 

medida em que procura manter atualizados os registros na Vida Legal das 

Instituições de Ensino e do Aluno, garante e assegura a legitimidade dos atos e 

documentos escolares expedidos.  A importância dada às informações contidas e 

inseridas no sistema permitem estudos e avaliações com vistas à melhoria dos 

serviços que presta a comunidade e à construção de uma educação de qualidade. 



A capacitação dos profissionais que atuam na manutenção e atualização da 

Vida Legal da Escola no Sistema de Registro e de Administração Escolar, mais a 

proposta de procedimentos tecnológicos que permitam o controle e 

acompanhamento pela SEED e Núcleos Regionais, e por via de consequência, a 

Escola, permitirá a viabilização e o aceleramento da emissão dos documentos 

escolares, principalmente no que diz respeito à certificação do aluno. 

A gestão democrática, apesar de ser recomendada pelo Poder Público, como 

enfatiza a Constituição Federal brasileira de 1988, e consolidada na Lei 9.394/96 

(LDB) –, por si só não garante uma escola de qualidade e democrática. Isso mostra 

a necessidade de que sejam empreendidos esforços para a construção de uma 

escola realmente democrática. 

A educação como direito do cidadão está garantida pela Constituição Federal 

de 1988 e normatizada por obra da Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Art. 6º do referido diploma legal 

estabelece, entre outros direitos sociais, a educação. 

Fazendo referência à nossa Constituição Federal, temos estabelecidos em 

alguns dos seus artigos o seguinte: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 
 

Da mesma forma e em consonância com a Carta Magna do Brasil, a 

Constituição Estadual de 1989, assim trata o tema: 

 
Art. 177. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 178. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condição para acesso e permanência na escola, vedada 
qualquer forma de discriminação e segregação; 
V - garantia de padrão de qualidade em toda a rede e níveis de ensino a ser 
fixada em lei; 
Art. 179. O dever do Poder Público, dentro das atribuições que lhe forem 
conferidas, será cumprido mediante a garantia de: 
VI - organização do sistema estadual de ensino. 

 



Com base nos preceitos constitucionais, as escolas devem estar organizadas 

de modo a prestar seus serviços à sociedade, dentro dos princípios democráticos e 

de qualidade. No Brasil de hoje, assim como em muitos outros países democráticos, 

a função da escola básica de transmitir o saber sistematizado não é um fim em si 

mesmo, mas, “o meio para atingir a finalidade de desenvolver o educando de 

maneira plena, de preparar-lhe para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (LDB, 1996, artigo 22) 

Ao se fazer referência a uma gestão democrática e participativa, pretende-se 

provocar reflexões sobre as ações e trabalhos que devem ser desenvolvidos, de 

forma integrada, entre os órgãos institucionais que compõem o Sistema Estadual de 

Ensino, ou seja, SEED, CEE, NRE junto às instituições de ensino dele integrantes, 

de modo a oferecer serviços públicos educacionais de qualidade. 

Administração Participativa é consequência do mundo globalizado atual, que 

acirrou a competitividade e levou as organizações a se questionarem e, com isso, 

passaram a buscar novas soluções para aumentar a qualidade e produtividade. 

O que é Gestão Participativa? 

 
o entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de 
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 
decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. 
Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva 
conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante 
reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva. 
(LUCK,1996, p. 37). 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 205, prevê que a educação seja 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O artigo 206 é mais 

explícito e fala do “princípio da gestão democrática do ensino público”. O Plano 

Nacional de Educação, que entrou em vigor em 2001, coloca como uma de suas 

metas prioritárias a criação de Conselhos nas escolas de ensino básico. Os 

Conselhos de Escola são constituídos de representantes de pais, alunos, 

professores e funcionários, incluindo a direção. 

No que se refere à organização e à gestão do sistema educacional, a LDBN 

nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) traz inovações que vão 

produzir importantes reflexos sobre a gestão exercida, até então, na escola pública, 

uma vez que estabelece a adoção de princípios democráticos para a gestão 

educacional, operacionalizada através da elaboração de um projeto Político 



Pedagógico para as unidades escolares e da implementação de Conselhos 

Escolares (Arts. 12 e 14 da LDB). 

Respeitando as atribuições conferidas pela constituição, respectivamente, à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no seu Art. 211, parágrafo 

4º, estes deverão organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

Preconiza, também, no Art. 10º, incisos I e IV que é incumbência do Estado, 

organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas 

de ensino; autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

 

 

2.1. Sistema Estadual de Educação 

 

 
A Lei Estadual nº 8485, de 03 de junho de 1987, que dispõe sobre a 

reorganização da estrutura básica do Poder Executivo no Sistema de Administração 

Pública do Estado do Paraná, sobre a Secretaria de Estado da Educação assim 

estabelece: 

Artigo 30 – O âmbito de ação da Secretaria de Estado da Educação 
compreende: a execução, supervisão e controle da ação do Governo relativa 
à educação; o controle e fiscalização do funcionamento de estabelecimentos 
de ensino, de diferentes graus e níveis, públicos e particulares; o apoio e 
orientação à iniciativa privada, a perfeita articulação com o Governo Federal 
em matéria de política e de legislação educacional; o estudo, pesquisa e 
avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento 
no sistema e no processo educacionais, a assistência e orientação aos 
Municípios, a fim de habilitá-los a absorver responsabilidades crescentes no 
oferecimento, operação e manutenção de equipamentos educacionais; a 
assistência e amparo ao estudante pobre; a integração das iniciativas de 
caráter organizacional e administrativo na área da educação com os sistemas 
financeiro, de planejamento, da agricultura, da ação social e da saúde pública 
estaduais; a pesquisa, o planejamento e a prospecção permanentes das 
características e qualificações do magistério e da população estudantil e a 
atuação corretiva compatível com os problemas conhecidas; outras atividades 
correlatas. 

 
O Sistema de Ensino no Estado do Paraná foi instituído pela Lei nº 4978/64 

em consonância com a Constituição Federal de 1946 e com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB n.º 4024/61, a qual atribuiu ao Conselho Estadual de 

Educação as funções normativas e de regulamentação da legislação e orientações 



nacionais para o Sistema Estadual. Da mesma forma, a LDB 5692/71, no parágrafo 

único do Art.2º, assim estabelece: “A organização administrativa, didática e 

disciplinar de cada estabelecimento de ensino será regulada no respectivo 

regimento, a ser aprovado pelo órgão próprio do sistema, com observância de 

normas fixadas pelo respectivo Conselho de Educação”. Neste sentido, foram 

editadas Deliberações que tratam de todo o processo regulatório, com o objetivo de 

orientar, supervisionar e avaliar o processo da gestão e da organização educacional 

no Estado, conforme definido, atualmente, pelo artigo 10 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDBEN n.º 9394/96. 

De acordo com a Constituição Estadual de 05 de dezembro de 1989, o 

Estado organizará o seu sistema de ensino, observando os princípios da 

Constituição Federal: 

 

Art. 179. O dever do Poder Público, dentro das atribuições que lhe forem 
conferidas, será cumprido mediante a garantia de: 
VI - organização do sistema estadual de ensino; 
X - ampliação e manutenção da rede de estabelecimentos públicos de ensino 
fundamental e médio, independentemente da existência de escola mantida 
por entidade privada. 
§ 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório. 

 

O Sistema Estadual de Ensino do Paraná é composto pelas instituições de 

ensino da educação básica, públicas e privadas, bem como pelas instituições de 

ensino superior, estaduais e municipais, cabendo às Secretarias de Educação 

Básica - Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED/PR e Superior - 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Paraná - SETI/PR a função 

executiva e ao Conselho Estadual de Educação - CEE/PR a de instituir normas 

regulamentadoras, aplicáveis ao Sistema Estadual. 

O Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, criado pela Lei 

Estadual nº 4978/64, teve seu regimento aprovado pelo Decreto Estadual nº 4215 de 

03 de fevereiro de 2009, que estabelece: 

 
Art. 1º - O Conselho Estadual de Educação do Paraná – CEE/PR, previsto na 
Lei Federal nº 4024/61, no artigo 8º, § 2º da Lei Federal nº 9394/96 e criado 
pela Lei Estadual nº 4978/64, alterada pelas Leis Estaduais nºs 11032/94, 
12551/99, 12904/00 e 13797, órgão normativo, consultivo, de deliberação 
coletiva e de orientação da política educacional do Sistema Estadual de 
Ensino do Paraná, rege-se pelo presente Regimento. 

 



Art. 2º - Além das competências previstas no artigo 74 da Lei Estadual nº 
4978/64, de 05 de dezembro de 1964 e das demais atribuições que decorram 
da natureza de suas atividades, cabe ao Conselho Estadual de Educação: 

 
I – deliberar sobre medidas que visem o aperfeiçoamento do Sistema de 
Ensino do Estado do Paraná nos diferentes níveis e modalidades e que 
estejam no âmbito de sua competência; 

 
II – subsidiar e acompanhar a execução do Plano Estadual de Educação; 

 
III – emitir pareceres sobre assuntos da área educacional por iniciativa dos 
seus conselheiros ou quando solicitado por Autoridades Governamentais do 
Estado; 

 
IV – manter políticas de colaboração com os demais sistemas de ensino da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 
V – emitir pareceres sobre questões relativas à aplicação da legislação 
educacional, no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e 
modalidades de ensino; 

 
VI – analisar as estatísticas da educação, anualmente, apresentando aos 
demais órgãos do sistema de ensino subsídios para elaboração de políticas 
educacionais no âmbito do Estado do Paraná; 

 
VII – promover seminários, debates e audiências públicas sobre temas 
educacionais. 

 

Uma vez instituído o Sistema Estadual de Ensino, de acordo com a Lei 

4978/64, as instituições de ensino que passam a compor o sistema, estarão sujeitas 

à legislação estadual de ensino.  

 

Art. 29. Ficarão sujeitos à legislação estadual de ensino, aos atos e 
deliberações do Poder Executivo, da Secretaria de Educação e Cultura e do 
Conselho Estadual de Educação: 
I - os estabelecimentos de ensino de grau primário, inclusive, pré-primário, 
não pertencentes à União, ou seja: estaduais, municipais, particulares e 
aqueles mantidos por entidades para-oficiais do Comércio, Indústria e 
Agricultura; 
II - os estabelecimentos de ensino de grau médio já pertencentes ao Estado, 
na data desta Lei; 
III - os estabelecimentos de ensino de grau médio não pertencentes à União – 
Estaduais, municipais e particulares – que, a partir da vigência desta Lei, 
vierem a ser criados no Estado; 
IV - os estabelecimentos particulares de ensino de grau médio já existentes 
no Estado, na data desta Lei, que, no prazo estabelecido no artigo 100, da Lei 
Federal nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, tiverem exercido ou venham a 
exercer o direito de opção pelo sistema estadual de ensino; 
V - os estabelecimentos isolados de ensino superior mantidos pelo Estado do 
Paraná; 
VI - as universidades e os estabelecimentos a que se refere o parágrafo 
único, do artigo anterior. 

 

Desta forma, as instituições de ensino a serem criadas e integradas ao 

Sistema Estadual de Ensino, só poderão desenvolver suas atividades educacionais, 



após o Parecer do Conselho Estadual e a emissão do ato oficial regulatório de 

autorização para funcionamento e reconhecimento, pela Secretaria de Estado da 

Educação. 

 

Art. 40 – É da competência exclusiva do Estado do Paraná autorizar o 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino que, na forma do disposto no 
artigo 29, estiverem sujeitos à legislação estadual. 
Art. 41 – Nenhum estabelecimento de ensino, sujeito à legislação estadual, - 
oficial estadual ou municipal e particular – poderá ministrar ensino enquanto 
não obtiver do Poder Público Estadual autorização para o seu funcionamento, 
nos termos desta Lei e observadas as normas que forem fixadas pelo 
Conselho Estadual de Educação. 
Parágrafo único – A autorização para funcionamento de estabelecimentos 
isolados estaduais de ensino superior caberá ao Conselho Estadual de 
Educação, na forma desta Lei. 
Art. 44 – Ao Conselho Estadual de Educação compete fixar normas para a 
concessão de autorização de funcionamento dos estabelecimentos de ensino 
sujeitos a legislação estadual. 
Art. 46 – É da competência exclusiva do Estado do Paraná o reconhecimento 
dos estabelecimentos de ensino de todos os graus que, nos termos do art. 29 
estiveram sujeitos à legislação estadual. 
Art. 47 – O reconhecimento de estabelecimentos de ensino sujeitos à 
legislação estadual será feito mediante Decreto do Governador, sob proposta 
da Secretaria de Educação e Cultura, e observadas as normas fixadas pelo 
Conselho Estadual de Educação. 
§ 1.º - Os estabelecimentos oficiais de ensino primário e médio mantidos 
diretamente pelo poder público estadual independem de reconhecimento, o 
qual estará implícito no ato que autorizar o seu funcionamento. 
Art. 48 – Os estabelecimentos oficiais e particulares, de qualquer grau, que 
forem autorizados a funcionar a partir da data desta Lei, poderão requerer o 
seu reconhecimento após dois (2) anos de funcionamento regular. 
Parágrafo único – os estabelecimentos particulares de ensino médio já 
existentes no Estado, na data desta Lei, que, no prazo estabelecido no artigo 
110, da Lei Federal n.º 4.024, de 1961, tiveram exercido ou venham exercer o 
direito de opção pelo sistema estadual de ensino, poderão requerer, 
imediatamente após a opção, o seu reconhecimento pelo Estado, desde que 
já contem mais de dois (2) anos de funcionamento regular. 

 

Como se pode observar, a lei e as normas editadas pelos Órgãos oficiais do 

Sistema de Ensino Estadual são os instrumentos primordiais para embasamento e 

garantia da legalidade e da legitimidade das ações educacionais praticadas pelo 

Estado. A insuficiência, senão a inexistência de referencial teórico que tratem e 

fundamentem o tema aqui apresentado, ou seja, Vida Legal das Instituições de 

Ensino Integradas ao Sistema Estadual de Educação, tornam sensível uma 

abordagem mais profunda e consistente no sentido de ressaltar a importância dos 

registros dos atos oficiais regulatórios junto ao sistema informatizado de registro 

escolar existente e utilizado pela Secretaria de Estado da Educação. 



Contudo, cabe salientar que a legislação torna clara a responsabilidade e o 

papel do Sistema de Ensino em atender os direitos do indivíduo à educação, 

garantindo-lhe sua formação intelectual plena, na medida em que possa avançar em 

patamares mais elevados dos níveis de ensino, uma vez assegurada a continuidade 

de seus estudos, bem como no exercício da sua cidadania enquanto sujeito atuante 

e transformador da realidade social. Assegurado, também, pela legitimidade de sua 

documentação escolar. 

Para que uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, possa estar 

integrada ao Sistema Estadual de Educação, é preciso observar a existência de um 

elenco de leis e normas que se aplicam para assegurar seu devido funcionamento. 

Conhecer a legislação é indispensável para se iniciar o processo de legalização das 

instituições de ensino, dos cursos e modalidades de ensino que ofertam. 

As solicitações das instituições de ensino, efetuadas por meio de processos, 

são protocolados no Núcleo Regional de Educação para posterior encaminhamento 

à Secretaria de Estado da Educação, que por intermédio da Coordenação de 

Estrutura e Funcionamento, integrante do Departamento de Legislação Escolar da 

Superintendência Educacional, fará a devida análise e aprovação do processo 

encaminhado pela instituição de ensino. Depois de concluído esses procedimentos e 

atendendo a legislação e normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de 

Educação, ocorre a emissão do ato oficial regulatório, geralmente Resoluções e 

Pareceres que deverão ser registrados no SERE para compor a Vida Legal da 

Instituição. 

É atribuição da instituição de ensino a emissão da documentação escolar do 

aluno conforme o estabelecido no inciso VII do Art. 24 da LDBEN 9394/96: “cabe a 

cada instituição e ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de 

série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações 

cabíveis”. 

 

 

2.2 Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE 

 

 
Atualmente é o sistema utilizado pela SEED e visa atender as necessidades 

de cada um dos seus departamentos, fornecendo-lhes as informações em função de 



suas respectivas atribuições. Este sistema teve início em 1992 e foi sendo 

aprimorado ao longo dos anos até a configuração em que se encontra hoje. 

Em texto síntese elaborado por ALESSI (2011), técnica da Celepar, assim 

apresenta o histórico do sistema SERE: 

O SERE - Sistema Estadual de Registro Escolar é o Sistema de Gestão 
Escolar desenvolvido para registrar  a vida academica do aluno.  Iniciou em 
1992 com coleta através de formulários, passou por aplicativos em disquete 
de 5 1/4, coletando o dado do aluno e da matrícula.  
Em 1993 iniciou-se a coleta por aplicativo onde a escola informava o dado do 
aluno, matrícula e resultado final.  
Em 1994, iniciou o Sistema Escola-OFF LINE em 26 escolas no PR. Pelo fato 
das escolas não possuirem computador, sempre que conseguiam um 
equipamento  por doações ou quermesses, iam por adesão, solicitando a 
implantação. As escolas que implantavam, faziam a propaganda que no 
Sistema Escola haviam funções de cadastro de alunos mais completas, com 
endereços, documentos, filiação, matrícula, notas bimenstrais, cálculos no 
final do período letivo, emissão de relatórios como Boletins bimestrais, Fichas 
Individuais, Relatórios Finais e dados estatísticos e assim as escolas foram 
sugerindo mais e mais relatórios.... 
Em 1998, todas as escolas Estaduais e Municipais estavam informatizadas, 
utilizando o Sistema Escola (SERE) e aí as escolas particulares começaram a 
solicitar a implantação. Hoje temos várias Escolas da rede privada utilizando 
o SERE-OFF LINE. 
Em 2000, entrou o Sistema SIE, mas devido a plataforma do Sistema ser de 
software proprietário e não atender todas as necessidades em 2003 contatou-
se que não seria viável mantê-lo e optou por desenvolver o SERE em versão 
ON LINE. Neste mesmo ano, a CELEPAR iniciou o desenvolvimento do 
SERE-WEB e em 2005 iniciamos a migração do SERE-OFF LINE para o 
WEB.  
O SERE-WEB foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a SEED 
(recursos), CELEPAR (desenvolvimento do Sistema), COPEL (fibra ótica) e 
PR/Digital (equipamentos, rede lógica e rede física nas escolas). A medida 
em que as escolas estejam preparada para conectar a internet, é feita a 
migração do SERE-OFF LINE para o SERE-WEB. (ALESSI, 2011) 

 

Neste mesmo texto, a autora expõe, em linhas gerais, a finalidade principal e 

os objetivos do SERE, o qual passa a ser transcrito na íntegra: 

“É um ‘Sistema de Informações’ desenvolvido com a finalidade principal de 

racionalizar as atividades burocráticas da secretaria da escola”. Atualmente é 

composto pelos Sistemas: Sistema Escola Off-Line (em desativação), Sistema 

Escola Web, Sistema Seja e um Banco de Dados Central que armazena os dados 

gerados pelas escolas. O SERE é utilizado por todas as escolas estaduais e 

praticamente pela totalidade das escolas municipais do Estado do Paraná. 

Entre os principais objetivos do SERE pode-se citar: 

 Constituir um Banco de Dados Central visando o conhecimento e a 

quantificação permanente dos alunos do Estado do Paraná, o registro e 



o acompanhamento das ocorrências significativas da vida escolar – 

matrículas, transferências, evasão escolar, aprovação e reprovação; 

 Fornecer informações para embasar a tomada de decisões com 

agilidade e segurança, possibilitando a implantação de um modelo de 

gestão consolidado no planejamento de ações com vistas à melhoria da 

qualidade de ensino; 

 Desenvolver, implantar e manter atualizado um sistema informatizado de 

Administração Escolar (Sistema Escola) para agilizar as rotinas 

específicas das secretarias das escolas, integrado com o Banco de 

Dados Central para as escolas que utilizam o Sere/ Web; 

 Disponibilizar informações estatísticas educacionais para a comunidade 

escolar e para a sociedade, visando à democratização das informações 

e a transparência das ações da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná. 

As informações do Sistema SERE subsidiam o planejamento da organização 

da rede pública de ensino, das ações educacionais, do porte da escola, da 

distribuição de material e merenda escolar, livros didáticos, recursos financeiros e da 

rede física. Ressalta-se a importância de serem mantidas atualizadas as 

informações de movimentação e cadastro dos alunos no SERE/Web, uma vez que 

será a base de dados on-line para o cálculo de indicadores como taxas de 

rendimento escolar, atendimento de transporte escolar, número de alunos por turma, 

entre outros”. 

As instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino, somente poderão 

emitir documentos escolares após a publicação em Diário Oficial do Estado (DIOE) 

dos atos oficiais regulatórios de credenciamento, autorização, reconhecimento e 

renovação do reconhecimento, de acordo com a legislação vigente, e ter seus 

formulários (Ficha Individual, Histórico Escolar, Relatório Final, Certificado e 

Diploma), devidamente aprovados pela Coordenação de Documentação Escolar. 

Para que os serviços prestados pela Secretaria de Estado da Educação, 

demonstrem e expressem a qualidade da educação no Paraná, é de fundamental 

importância o trabalho integrado entre os seus vários departamentos e, 

principalmente entre a Coordenação de Estrutura e Funcionamento e a 

Coordenação de Documentação Escolar, pois ambas são responsáveis pela 



legitimidade do funcionamento das instituições de ensino, dos estudos e da 

documentação escolar dos alunos. 

 

 

2.3 Implementação da Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

 

Como proposta de trabalho para intervenção pedagógica na escola, optou-se 

por desenvolver um “Caderno Temático”, compreendido como: “material com 

abordagem centrada em um tema específico, contendo textos que objetivam o 

aprofundamento teórico/metodológico do mesmo, conforme consta da orientação 

publicada no Portal Dia-a-Dia Educação - PDE/SEED. 

O que se pretendeu com a produção foi permitir que os profissionais da 

educação que atuam na Instituição de Ensino objeto deste projeto, gestores (as), 

equipe pedagógica, professores (as), secretária (o) e funcionários (as) 

administrativos adquirissem conhecimentos mínimos acerca da legislação 

educacional vigente, bem como, a compreensão sobre a importância da Vida Legal 

da Instituição estar com seus registros atualizados junto ao sistema SERE, a fim de 

assegurar a legitimidade e idoneidade da instituição de ensino e da documentação 

escolar emitida pelo Sistema Estadual de Ensino. Assim, apresentou-se o projeto e o 

material didático ao gestor da escola, que disponibilizou um momento da semana 

pedagógica para divulgação e socialização dos mesmos aos aproximadamente 40 

(quarenta) professores (as) atuantes na Instituição. Conforme proposição no projeto 

de intervenção pedagógica, sua aplicação junto ao corpo docente ocorreu durante o 

período de hora-atividade concentrada e teve por objetivo levar o conhecimento 

sobre a existência e a importância da Vida Legal da Escola. 

A leitura e interpretação dos textos constantes no Caderno Temático pelos 

professores (as) possibilitou a difusão do conhecimento das legislações 

educacionais que garantem a legalidade e legitimidade do funcionamento da escola, 

da documentação escolar por ela expedida e de todos os atos escolares praticados. 

Consequentemente, da importância dos registros na vida legal da instituição junto ao 

SERE. A recepção da temática aconteceu de forma positiva e, após discussões e 

debates, julgou-se pertinente e relevante, principalmente por se tratar de assunto 

diverso do pedagógico, da vivência de sala de aula. Houve profissional que de início, 



pensou tratar-se de algo subjetivo sobre a escola, como “... pensei que fosse no 

sentido de como é bom estar na escola”. Outros julgaram ser importantes para 

conhecerem um pouco mais sobre a realidade burocrática da administração escolar. 

Muitas outras indagações houve sobre o tema, por exemplo, como montar um 

processo requerendo uma oferta de curso; qual são os prazos de vigência de um ato 

oficial regulatório; qual o trâmite o tempo dessa tramitação, entre outras. Dessa 

forma, o resultado da aplicação junto a esse segmento profissional da escola foi 

satisfatório, superando as expectativas. E, como o objetivo da aplicação junto aos 

professores (as) era o de levar o conhecimento, este foi alcançado. 

A secretária e outros 07 (sete) funcionários (as) administrativos da instituição 

de ensino, são os responsáveis pelos registros pertinentes aos alunos no SERE, 

como matrículas, turmas, informações cadastrais e outros, enquanto ao NRE e 

SEED cabem outras funções e registros relacionados à legalidade de funcionamento 

da instituição e de suas modalidades de ensino ofertadas. Porém, embora a 

instituição tenha acesso ao relatório de vida legal do estabelecimento de ensino, o 

acompanhamento e a atualização do prazo de vigência de seus atos oficiais 

regulatórios, são efetuados pelo NRE, que aciona a escola quando estes estiverem 

vencidos. Não existe no sistema informatizado um dispositivo automático que alerte 

a instituição sobre a situação quando esta acessa o sistema. 

Neste sentido, executou-se nesta implementação, a criação e organização de 

um arquivo dos atos oficiais regulatórios junto à secretaria escolar e, a elaboração 

de uma planilha onde a secretária ou funcionários (as) administrativos que nela 

atuam, pudessem ter relacionados todos os atos com suas respectivas vigências, 

para facilitar e viabilizar os processos de renovações quando necessários. Esta 

ferramenta, embora simples, tem por característica a perspectiva de uma proposição 

aos responsáveis pela administração e gerenciamento do SERE, no caso a 

CELEPAR, de aprimorar e implementá-la dentro dos conceitos e princípios 

tecnológicos, como ferramenta a ser disponibilizada a toda rede de ensino do 

Estado. 

 

 

2.4 Relatório impresso da Vida Legal da Instituição de Ensino 

 



Outro encaminhamento, também importante para o entendimento e a 

compreensão da Vida Legal da Instituição de Ensino, consistiu na apresentação de 

um relatório impresso da vida legal da instituição para estudo e análise. A prática da 

leitura e interpretação deste relatório é fundamental para a absorção da 

aprendizagem e do conhecimento sobre a legitimidade de funcionamento da 

instituição e a validade dos atos e documentos escolares. 

A efetivação da produção ora proposta aconteceu de forma colaborativa, 

partindo de diferentes interações envolvendo os profissionais da educação atuantes 

no Colégio Estadual Emílio de Menezes – Curitiba/PR e os professores participantes 

do Grupo de Trabalho em Rede – GTR. O conteúdo foi disponibilizado sob a forma 

de texto contendo os preceitos constitucionais e legais que constituem os elementos 

da gestão escolar no que diz respeito à Vida Legal das Instituições de Ensino 

integradas ao Sistema Estadual de Educação. 

No Grupo de Trabalho em Rede – GTR participaram 15 (quinze) 

profissionais, 06 (seis) atuando em sala de aula e 09 (nove) prestando serviços em 

setores dos Núcleos Regionais e da SEED. Dos professores (as) participantes que 

atuam em sala de aula, ficou evidente o pouco, senão a falta de conhecimento sobre 

o assunto, uma vez que seus olhares voltam-se especificamente ao pedagógico, 

corroborando com a problemática levantada no Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Também houve unanimidade em se pensar e aplicar cursos de capacitação a toda a 

rede de ensino, proposto também no projeto. 

 

 

2.5 Histórico sobre a Vida Legal das Instituições de Ensino 

 

 

Desenvolver um histórico sobre a vida legal das escolas (primeiros registros, 

formas de arquivo e controle) até a utilização da tecnologia para este fim, um dos 

objetivos deste projeto, denotou um grande desafio, pois a inexistência de escritos e 

registros sobre o tema apresentou-se como fatores que tornaram restritas as 

pretensões de se elaborar a história da Vida Legal das Instituições de Ensino que 

integram o Sistema Estadual de Educação. 

O entendimento histórico sobre o tema é fundamental para a construção do 

conhecimento, bem como para a compreensão e consciência da importância dos 



registros escolares na Vida Legal das Instituições. O breve histórico, senão o mínimo 

necessário para o cumprimento deste objetivo foi elaborado a partir da legislação 

educacional vigente e, em especial, das deliberações e normas determinadas pelo 

Conselho Estadual de Educação, e ainda, mediante entrevistas com profissionais 

que atuaram nesta função em épocas históricas remotas, da própria Secretaria de 

Estado da Educação. 

 

 

3. Considerações Finais 

 

 

O desenvolvimento da temática deste artigo, na implementação pedagógica 

na escola, esteve voltado a todos os profissionais da educação tendo por 

intencionalidade, servir de referência ao conhecimento, entendimento e noções 

básicas sobre os atos oficiais regulatórios constantes da Vida Legal do 

Estabelecimento de Ensino – VLE. 

A falta de referenciais teóricos específicos sobre o tema serviu como 

elemento dificultador à elaboração textual voltada a análises profundas e de 

comparação no sentido de produzir um histórico consistente de fundamentação e 

que motive novas pesquisas e produções acerca da VLE. Outra dificuldade 

encontrada foi a escassez de informações coletadas através de entrevistas com 

alguns profissionais que atuaram no registro da VLE junto a SEED, para a 

elaboração do histórico pretendido. 

Contudo, as legislações educacionais vigentes em seus conteúdos deixam 

claras as responsabilidades dos Sistemas de Ensino nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como dos Conselhos de Educação nas respectivas esferas e das 

instituições de ensino quanto à execução e cumprimento das normas. Também 

proporcionaram as condições necessárias para a elaboração dos textos 

apresentados no Caderno Temático, bem com para sua fundamentação. 

Este trabalho não tem por intenção dar por esgotadas e encerradas as 

possibilidades de aprofundamento e novas produções, ao contrário, deverá servir 

como motivador na medida em que, na continuidade do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, novas pesquisas e trabalhos acerca deste 

tema, possam ser desenvolvidos. 
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