
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO  

DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Curitiba, 13 de março de 2015. 

 

Orientação referente aos Programas de Ampliação de Jornada Escolar e 

Sala de Apoio à Aprendizagem  

 

 O presente documento tem o intuito de orientar os procedimentos para a 

oferta dos Programas de Ampliação de Jornada Escolar e Sala de Apoio à 

Aprendizagem  

 As informações estão dispostas na seguinte organização: 

1) Programa Sala de Apoio à Aprendizagem 

2) Programas de Ampliação de Jornada Escolar: 

a. Programa Mais Educação 

b. Programa de Atividades Curriculares Permanentes e Periódicas 

c. Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo e PRECUNI – 

Programa esporte Cidadão Unilever 

 

1) Programa Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) 

De acordo com a Instrução Normativa nº 10/2014, “a) As instituições de 

ensino da rede pública estadual terão autorização de abertura de demanda 

para suprimento de 01 (uma) Sala de Apoio à Aprendizagem para atendimento 

aos alunos matriculados nos 6º e 7º anos (do período diurno), desde que a 

média do número de alunos, por turno, das turmas regulares desses anos seja 

de 25 alunos e após referendo da chefia do NRE. Para esse cálculo, não 

serão consideradas as turmas do turno noturno. Essa demanda deverá ser 



suprida nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. O atendimento 

deverá ser realizado no contraturno ao turno de oferta desses anos.” 

No período inicial das aulas, são de responsabilidade de todos os 

envolvidos (atribuições de todos dispostas na Instrução 010/2014) as seguintes 

ações: avaliação diagnóstica dos alunos das turmas regulares; organização do 

ambiente/sala de aula; preparação de material (pastas individuais), elaboração 

e organização de atividades; elaboração de PTD, diretamente relacionado à 

PPC e ao PPP da Instituição e informes e convocações devidas aos familiares;   

Proposta Pedagógica: A partir de pressupostos e orientações das Diretrizes 

Curriculares Orientadoras para a Educação Básica da Rede Estadual de 

Educação do Paraná e o Caderno de Expectativas de Aprendizagem, 

considerando o Projeto Político Pedagógico (PPP), a Proposta Pedagógica 

Curricular (PPC) e o Plano de Trabalho Docente (PTD) dos professores 

regentes da Instituição de Ensino. Com esses documentos e orientações dos 

envolvidos (conforme atribuição estabelecida na Instrução 010/2014), o 

professor de SAA deve elaborar o PTD específico das turmas envolvidas.  

Conteúdos a serem considerados: Conteúdos Básicos dos anos anteriores 

ao ano em que o aluno se encontra matriculado, das disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática. 

Encaminhamentos Metodológicos: Os professores regentes e equipe 

pedagógica das Instituições com SAA devem selecionar, por meio de 

avaliações diagnósticas, os alunos sobre os quais se observam as 

necessidades relativas aos conteúdos básicos dos anos anteriores (de Língua 

Portuguesa e de Matemática), para que sejam indicados à SAA. 

 Os professores à frente das SAA devem promover, por meio de 

atividades diferenciadas, lúdicas, atrativas e significativas atividades a fim de 

que sejam superados os percalços de aprendizagem apontados. Assim, por 

meio desses materiais, de avaliações diagnósticas e trabalho conjunto entre 

equipe pedagógica, professores regentes e professores de SAA, pretende-se 

que os alunos consigam acompanhar o conteúdo desenvolvido no turno 

regular, diminuindo assim a evasão e repetência e melhorando a qualidade da 



educação ofertada pela rede pública.  

Avaliação: Através de atividades significativas arquivadas em portfólio ou 

pastas individuais; Acompanhamento dos resultados dos alunos, feitos pelos 

profissionais envolvidos, dos estabelecimentos de ensino, conforme 

estabelecido na Instrução 010/2014; Acompanhamento realizado por parte dos 

NRE e SEED, por meio de visitas técnicas e repasse de informações, conforme 

solicitações. 

 

2) Programas de Ampliação de Jornada Escolar: 

a. Programa Mais Educação 

I. FUNCIONAMENTO, CARGA  HORÁRIA  DIÁRIA E SEMANAL  
 

 As atividades previstas nos macrocampos devem ser desenvolvidas no 
contraturno escolar, com ampliação de 3 horas diárias, somando-se um 
total de 15 horas semanais. Ressalta-se que os alunos inscritos devem 
participar de TODAS as atividades durante TODOS os dias da semana, 
conforme o calendário escolar. 

 

 “É preciso garantir que os estudantes do PME tenham pelos menos 7 
horas diárias ou 35 horas semanais de atividades” (conforme o Manual 
Operacional/MEC/ 2014). 

 

 As atividades deverão ser ofertadas em 3 horas-aulas diárias, 
organizadas em 2 ou 3 atividades, nos 5 dias da semana, somando-se 
aos 30 minutos de intervalo orientado, totalizando 3 horas-relógio. As 
atividades serão desenvolvidas por professores disponibilizados pela 
SEED.  

 

 A cada turma formada, de 35 alunos, que poderá ser de idade e anos 
variados, a escola terá direito a 15 horas de professor, além de poder 
contar com a contratação de monitores, cuja seleção, contratação e 
pagamentos (ressarcimento) deverão ser realizados pela escola, com os 
recursos recebidos do Fundo Nacional do Desenvolvimento - 
FNDE/MEC. 

 

 As atividades de contraturno têm por objetivo ampliar e/ou criar 
oportunidades de aprendizagens e vivências educativas diferenciadas, 
de modo a contribuir para a quebra da rotina escolar tradicional, por 
meio de atividades dinâmicas, visitas a museus, parques, planetário, 
dentre outras possibilidades locais, que oportunizem ao educando 
ampliar a sua visão de mundo, proporcionando, dessa forma, o seu 
desenvolvimento integral. 



 

 As atividades precisam ter características lúdicas e práticas, com 
metodologias diferenciadas que estimulem e motivem a participação 
efetiva dos alunos. 

 

 A escola deverá consultar o Manual Operacional para aquisição dos kits 
de materiais específicos para o desenvolvimento de cada uma das 
atividades com os recursos enviados pelo FNDE. 

 

 Os gêneros alimentícios para o almoço e o lanche serão disponibilizados 
pela SUDE/SEED. 

 
 

II. PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS: 
 
 

 Até o dia 27 de março a Equipe Pedagógica da escola postará no 
Sistema SEED/CELEPAR a Proposta Pedagógica elaborada pelos 
professores e encaminhará para o NRE. Os professores da mesma 
atividade deverão elaborar uma única Proposta. 

 

 A Equipe Técnica Pedagógica do NRE avaliará as propostas enviadas 
pelas escolas e poderá devolvê-las para correção ou aprovar e 
encaminhar para a análise dos técnicos das disciplinas da SEED. 

 

 Após aprovação, as escolas preencherão as abas referentes ao 
desenvolvimento das atividades finalizando o primeiro semestre logo 
após seu término. 

 

 A escola deverá encaminhar ao NRE o cronograma de atendimento 
(horário), atualizando-o quando necessário. 

 

 O professor deverá preencher o Livro de Registro de Classe, sendo um 
por turma e um por atividade, mantendo-o sempre atualizado. O Livro 
deverá ser vistado, bimestralmente, pela Equipe Pedagógica da Escola. 

 

 As atividades do PME não precisam passar pelo mesmo processo de 
avaliação das disciplinas da Matriz Curricular, com aplicação de 
instrumentos formais de avaliação (provas e testes) e registro de notas, 
contudo as atividades devem ser sistematicamente avaliadas. Uma 
possibilidade de acompanhamento das atividades é o Portfólio. 

 

 Até dia 30 de março a escola deverá inserir no Sistema SERE as 
matrículas dos alunos e mantê-las atualizadas. Caso haja desistência de 
algum aluno, o mesmo deverá ser substituído para que se mantenha o 
mesmo número de alunos inscritos no PDDE Interativo. Caso o número 
de alunos seja inferior ao informado, a escola deverá enviar ofício ao 
NRE solicitando a diminuição do número de alunos. Cabe ao NRE dar o 
seu parecer e enviar à SEED via e-mail, os documentos digitalizados. 
 



 O NRE deverá realizar visitas técnicas, objetivando o acompanhamento 
pedagógico, monitoramento e avaliação do PME e fazer os 
encaminhamentos necessários em conjunto com a SEED. 

 
Obs: Todas as informações das escolas, como atividades, turno, número 

de alunos e distribuição de horas, estão na planilha enviada anteriormente. 
Qualquer divergência deverá ser comunicada. 
 
 
 
 

III. MONITORES (VOLUNTÁRIOS) 
 

 O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, preferencialmente, 
por estudantes universitários, estudantes da EJA e do Ensino Médio ou 
por pessoas da comunidade com habilidades apropriadas. 

 

 Os Monitores poderão ser contratados para auxiliar os professores nas 
atividades internas e externas à escola, assim como nos horários de 
almoço e intervalos e devem sempre estar vinculados a uma atividade . 

 

 A função do monitor é exclusivamente para atendimento das atividades 
voltadas à Educação Integral do Programa Mais Educação. Cabe ao 
diretor planejar as horas e atividades pedagógicas a serem 
desenvolvidas pelo monitor, lembrando que, se forem atividades na hora 
do almoço ou saída de campo, cada monitor será responsável por uma 
turma, para efeito de ressarcimento e de preenchimento do Relatório 
Mensal de Atividades Desenvolvidas por Monitores/Voluntários. 

 
NOTA: A escola não precisa, necessariamente, contratar monitores para todas 
as atividades, pois esse recurso poderá ser utilizado como despesa de 
“custeio”, desde que seja destinado ao desenvolvimento das atividades que 
constam no Plano de Atendimento. Neste sentido, a escola, em conjunto com o 
Conselho Escolar, deverá elaborar um planejamento de utilização do recurso, 
justificando pedagogicamente o remanejamento do mesmo. Após a aprovação 
pelo NRE, a escola deverá elaborar o Plano de Aplicação para a execução do 
recurso. 
 

IV.  PASSEIOS (TRANSPORTES, INGRESSOS, INSCRIÇÕES) E 
ADEQUAÇÕES DE KITS 

 

 As solicitações de ingressos para cinema, teatro, circo, inscrições em 
torneios e contratação de serviço de transporte de alunos deverão ser 
feitas diretamente ao NRE. A escola enviará um ofício ao NRE, via 
protocolado, justificando pedagogicamente a solicitação, juntamente 
com os documentos necessários exigidos pelo setor financeiro. Para 
facilitar os trâmites e otimizar o tempo, NÃO será mais necessário enviar 
o protocolado à SEED, observando, contudo, os documentos e 
procedimentos necessários para a prestação de contas.  

 



 O mesmo trâmite acontecerá nas adequações de kits, lembrando 
sempre que a escola deve estar atenta aos valores referentes às 
despesas de “custeio” e de “capital” e os materiais a serem adquiridos 
devem estar relacionados à atividade desenvolvida. 

 

 A autorização para passeios e adequação de kits será de 
responsabilidade do setor pedagógico e financeiro de cada NRE, os 
quais devem verificar se a solicitação está relacionada às atividades 
escolhidas, analisando a justificativa pedagógica e a real necessidade 
de aquisição do material, conforme as orientações da CAF. 
 

b. Programa de Atividades Curriculares Permanentes e Periódicas 

Com o objetivo de orientar os estabelecimentos da Rede Estadual de 

Educação que desenvolverão o Programa de Atividades Complementares 

Curriculares Periódicas e/ou Permanentes em 2015 informamos o seguinte: 

 Inserção da Atividade no Sistema (CELEPAR/SEED) 

De acordo com a Instrução 012/2014 SUED/SEED, é de responsabilidade da 

Direção, Equipe Pedagógica e Professor/a da Atividade a inserção e 

finalização da Atividade no Sistema de Acompanhamento das Atividades 

Complementares Curriculares - CELEPAR / SEED – 

www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/atividadecomplementar - até o dia 27 

de março de 2015, e a matrícula dos alunos no Sistema SERE até o dia 30 

de março de 2015 conforme orientação do RH/SEED, lembrando que o 

número de alunos por turma é 30 alunos (Instrução 012/2014). 

 Sobre o acompanhamento do desenvolvimento das Atividades: 

 

Cabe ao NRE a orientação e o acompanhamento pedagógico para que 

ocorra na escola a efetiva  integração das Atividades Complementares com 

as disciplinas da Base Nacional Comum da Matriz Curricular, visando assim, 

à melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos/as atendidos/os. Para 

isso é necessário visitas às escolas, reuniões técnicas em grupo e 

orientações individuais no NRE.  

 

http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/atividadecomplementar


 A Proposta Pedagógica Curricular – PPC e o Plano de Trabalho 

Docente – PTD 

 

O Plano de Trabalho Docente - PTD é baseado na Proposta Pedagógica - 

PPC de cada Atividade, portanto as atividades pedagógicas, os conteúdos e 

a frequência do aluno devem ser registrados diariamente no Livro de 

Registro de Classe, confirmando a articulação entre o PTD e a PPC. Para 

isso, cabe à Equipe Pedagógica da escola o acompanhamento e a 

orientação ao professor/a das Atividades Complementares Curriculares na 

sua hora atividade e, a essa, a articulação entre o turno e o contraturno para 

que as atividades pedagógicas não fiquem descontextualizadas do processo 

de ensino aprendizagem como um todo. 

 

 Em caso de substituição do Técnico Pedagógico do NRE responsável pelas 

ACC/Sistema CELEPAR/SEED, favor solicitar o acesso do novo Técnico no 

Sistema informando o nome e RG pelo e-mail -  zulsi@seed.pr.gov.br. 

 

Ressaltamos a importância do papel do NRE junto à Gestão, Equipe 

Pedagógica e Professores/as supridos nas Atividades Complementares 

Curriculares, fomentando a reflexão e a discussão sobre a Política de 

Educação Integral do Paraná. 

 

c. Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo e PRECUNI – Programa 

esporte Cidadão Unilever 

 De acordo com a Instrução Normativa nº 12/2014, as Atividades 

Especializadas de Treinamento Esportivo serão desenvolvidas em 

modalidades coletivas, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 25 

(vinte e cinco) alunos por turma, e em modalidades individuais, com o 

número mínimo de 10 (dez) e máximo de 25 (vinte e cinco) alunos, atendendo 

às seguintes fases de aprendizagem: 

 Fase 1 - Iniciação (fundamentos básicos das modalidades esportivas); 



 Fase 2 - Intermediária (aperfeiçoamento dos aspectos técnicos e 

táticos); 

 Fase 3 - Avançada (aprofundamento dos aspectos técnicos e táticos). 

As Atividades dos Núcleos de Iniciação Esportiva-PRECUNI terão as 

turmas compostas com o número mínimo de 25 (vinte e cinco) alunos e caso 

haja desistência, a vaga deverá ser ocupada por outro aluno. 

A instituição de ensino deverá inserir no Sistema Estadual de Registro 

Escolar (SERE) as matriculas efetuada para as Aulas Especializadas de 

Treinamento Esportivo e dos Núcleos de Iniciação Esportiva – PRECUNI. 

A carga horária das Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo e 

Núcleos de Iniciação Esportiva- PRECUNI, cumprida pelo aluno, deverá 

constar no seu Histórico Escolar. 

Cada modalidade de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo 

terá 01(um) professor com a carga-horária distribuída em 4 (quatro) horas-aula 

de prática e hora-atividade correspondente, para planejamento, estudo, 

pesquisa e outras atividades administrativas. 

Cada Núcleo de Iniciação Esportiva-PRECUNI terá 01 (um) professor 

com a carga horária de 10 (dez) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) 

horas de prática e 4 (quatro) horas para planejamento, estudo, pesquisa e 

outras atividades administrativas. 

 O diretor, a equipe pedagógica e o professor que desenvolve as 

atividades de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo – AETE e 

Núcleos de Iniciação Esportiva – PRECUNI, são responsáveis pela inserção da 

proposta no Sistema de Acompanhamento – CELEPAR/SEED e 

acompanhamento das respectivas aulas. 

 As Atividades Propostas nas Aulas Especializadas de Treinamento 

Esportivo – AETE e  nos  Núcleos de Iniciação Esportiva – PRECUNI, deverão 

estar contempladas no Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino, e 

serão  verificadas e analisadas pelo Núcleo Regional de Educação da sua 

jurisdição. 



As orientações relativas ao CELEM serão encaminhadas 

posteriormente. 

 


