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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

Ofício n.º 1.509/2020 – GS/SEED

Curitiba, 29 de maio de 2020.

Protocolo n.º 16.623.496-4
Assunto: NF MPPR-0046.20.075363.

Senhora Promotora
Em atenção ao ofício n.º 495/2020, por meio do qual Vossa Excelência
solicita que esta Pasta informe se tem conhecimento do “Plano de Retomada das
Atividades Escolares”, lavrado pelo Sindicato das Escolas Particulares do Estado
do Paraná - SINEPE/PR, bem como se o mesmo foi objeto de protocolo junto à
Secretaria de Estado de Educação e, ainda, se existe alguma normativa estadual
contrária ao Decreto Estadual n.º 4.230/2020, encaminhamos às fls. 16/17 a
Informação n.º 38/2020 da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar, com as
informações requeridas. .
Expressamos nossas considerações e permanecemos à disposição.

Atenciosamente
Assinado eletronicamente

Renato Feder
Secretário de Estado da Educação e do Esporte

Exma. Sra.
Beatriz Spindler de Oliveira Leite
Promotora de Justiça
Promotoria de Justiça de Proteção à Educação
Ministério Público do Estado do Paraná
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR

PROTOCOLO N.º 16.623.496-4
INFORMAÇÃO nº 38/2020-DPGE/SEED
Por meio do Ofício n.º 495/2020 – PJEduc, a Promotoria de Justiça de
Proteção à Educação, apresenta Notícia de Fato autuada no Sistemas Pro-MP
sob o n.º MPPR-0046.20.075363-3, vem solicitar com urgência e prioridade
atendimento, que esta Pasta informe se tem conhecimento do “Plano de
Retomada das Atividades Escolares”, lavrado pelo Sindicato das Escolas
Particulares do Estado do Paraná – SINEPE. Neste sentido, temos a informar:
Esta Secretaria de Estado da Educação do Esporte – SEED, está
mantendo diálogo concreto com todas as entidades proponentes e em especial
o SINEPE. Em todas as tratativas estamos evidenciando e ponderando todos os
dados até então apresentados por todos os entes. O plano não foi protocolado
até o momento, mas foi apresentado e, em várias ocasiões foi informado aos
dirigentes da SINEPE que todos somos solidários às inquietações vivenciadas
exaradas, mas não é uma atribuição que cabe decisão imediata da SEED, visto
que, todos deverão planejar o retorno das aulas presenciais, respeitando as
normas e protocolos da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, bem como aos
Decretos Governamentais.
Considerando o Plano apresentado, evidenciamos que ao menos o
distanciamento social solicitado pela SESA que é de 2m², está sendo levado em
consideração. Não havendo neste momento entendimento de que este plano
apresentado pelo SINEPE com o cronograma estabelecido deva ser praticado.
Com todos os cuidados informamos que o cronograma mais promissor para que
estas situações aconteçam será a partir da redução dos índices de Covid19.
Como estamos entrando no inverno estas alterações climáticas
influenciam diretamente na disseminação do vírus o que nos remete para um
planejamento iniciado em agosto de 2020.

Lembrando que o SINEPE foi

orientado a submeter seu plano de retorno a SESA e esta fará um parecer
técnico dentro das especificidades.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR

Ressaltamos que o Decreto 4230/2020 esta em vigor e não há
planejamento para alteração do mesmo, desta forma continuamos em estudos
constantes.

Curitiba, 29 de maio de 2020.

Adriana Kampa
Diretora de Planejamento e Gestão Escolar
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