
 
Secretaria de Estado da Educação 

  
Ações - Plano Estadual de Políticas para Mulheres 2018 



Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo – 
1.1 Protagonismo e autonomia econômica 
para melhoria das condições de renda  

Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: 
Julho de 2018- Divulgação de material pelas redes 
sociais durante semana de matrículas para o 
segundo semestre. 

 

 

 

 

 

Previsão de Palestra “Igualdade de Gênero", em 
evento de formação de pedagogos que atuam na 
Educação Profissional previsto para dia 26/09/2018 
em Curitiba. 

Ação – 

1.1.6 Divulgar os Cursos Técnicos 
ofertados na rede estadual, com a 
perspectiva de valorizar a participação 
feminina nos mesmos. 

Meta: 04 ações temáticas de divulgação 
impresso e/ou eletrônico voltados para 
público feminino.  

Prazo: Anual 

 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento de Educação e Trabalho- DET 



 
 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.1 Protagonismo e autonomia 
econômica para melhoria das condições 
de renda  

Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: 
Escolas do Campo - 

-Previsão de apresentação de boas práticas em igualdade de 
gênero nas escolas estaduais do campo em evento de 
formação continuada para gestores/as escolares a ser 
realizado em Faxinal do Céu em duas etapas: 17 e 18 de 
outubro de 2018 e 30 e 31 de outubro de 2018. 

Escolas Indígenas - 

-Proposta de uma oficina do Curso Formação (01/10) em 
Ação a ser ofertada para as escolas indígenas. 

Escolas Quilombolas – 

- Previsão de dois eventos de formação continuada para 
escolas quilombolas Colégio Estadual Quilombola Diogo 
Ramos (14/11) e Colégio Estadual Quilombola Maria Joana 
Ferreira (22/11) 

 

 

 

Ação – 

1.1.7 Ofertar formação continuada 
para as/os profissionais das  escolas do 
campo, indígenas e quilombolas  

Meta: 1 (uma) formação ao ano  

 

Prazo: Anual 

 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento da Diversidade – Coordenação da Educação Escolar Indígena e Cigana e 
Coordenação da Educação das Relações Étnico Raciais e Educação Quilombola. 

 



Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.2 Fomento da participação das 
mulheres nos diversos espaços políticos 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

 

Incluir a temática de igualdade de gênero no 
evento Caminhos Pedagógicos V previsto para 
os dias  30 e 31 de outubro de 2018;  

Material de orientação pedagógica específica 
para grêmios estudantis. 

 

Ação – 

1.2.3 Realizar orientação 
técnica/formação com os técnicos 
responsáveis pelo acompanhamento 
dos grêmios estudantis nos NRE para 
fomento à realização de ações voltadas 
à promoção da igualdade de gênero 

Meta:  32 técnicos contemplados 

Prazo: Anual 

 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento de Gestão Escolar – Coordenação de Instancias Colegiadas. 
 



 
Diretriz –  
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.2 Fomento da participação das 
mulheres nos diversos espaços políticos 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

 

Levantamento dos grêmios existentes e das 
diretorias constituídas por gênero.  

Realizada reunião de encaminhamentos para 
produção de material de orientação pedagógica 
especifica voltada a grêmios estudantis a ser 
encaminhada em conjunto com formação de 
técnicas/os dos NRE. 

 

 

 

Ação – 

1.2.4 Acompanhar e registrar as ações 
dos grêmios estudantis voltadas à 
promoção da igualdade de gênero. 

 

Meta:  1 relatório de monitoramento 

 

Prazo: 2019 

 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento de Gestão Escolar – Coordenação de Instâncias Colegiadas. 
 



Diretriz –  
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.2 Fomento da participação das 
mulheres nos diversos espaços políticos 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

 

Reunião equipe Departamentos da 
Diversidade e Gestão Escolar. Discutiu-se 
a forma de obter dados sobre a atual 
composição de gênero das equipes 
gestoras. 

 

Ação – 

1.2.5 Incluir a temática de igualdade de 
gênero nas normativas referentes ao 
processo de escolha de direção e 
direção auxiliar nas escolas e colégios 
estaduais para incentivo da 
participação feminina no processo. 

Meta:  1 Resolução que contemple a 
proposta publicada. 

Prazo: 2019. 

 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento de Gestão Escolar – Coordenação de Gestão Escolar. 
 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.3 Acesso à informação e disseminação 
dos direitos das mulheres 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

 

O Departamento de Políticas Educacionais 
realizou reuniões com a rede Tech Ladies sobre 
participação feminina no mercado da 
tecnologia. 

Há necessidade de ampliar o diálogo junto com 
o Departamento da Diversidade para avaliar e 
viabilizar essa ação.  

 

 

Ação – 

1.3.3 Promover parceria com movimentos 
sociais de mulheres e mulheres negras 
com foco no uso e produção de 
tecnologias que incentivem o 
protagonismo e/ou inserção de meninas 
e mulheres no mundo do trabalho, em 
regiões descentralizadas.  

Meta:   1 relatório de monitoramento das 
ações realizadas em parceria elaborado 

Prazo: 2019. 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento de Políticas Educacionais. 
 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.3 Acesso à informação e disseminação 
dos direitos das mulheres 

Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: 
Realizado no dia 11/05 o evento Scracth Day - “Programação 
também é coisa de menina!” com a finalidade de ampliar o 
acesso de meninas e mulheres no universo da informática, 
contando com exposições em salas temáticas voltadas a 
professoras/es, mães, pais, estudantes e outros agentes da 
comunidade escolar.  

 

  

 

 

 

 

Para o segundo semestre está sendo organizado o I 
Conferência Brasileira e Aprendizagem Criativa de 26 a 28 de 
setembro que prevê como uma das temáticas a discussão 
das questões de inclusão e diversidade.  

 

Ação – 

1.3.4 Promover formação com 
estudantes e professores(as) de 
Curitiba e Região Metropolitana sobre 
protagonismo de meninas e mulheres 
nas áreas de programação, 
prototipagem, robótica, impressão 3D 
e temas relacionados ao uso e 
produção de tecnologias.  

Meta:   1 formação semestral 

Prazo: semestral 

 

 

 
Ação de responsabilidade do Departamento de Políticas Educacionais. 
 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.3 Acesso à informação e disseminação 
dos direitos das mulheres 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

Prevista para o segundo semestre: Sobre a 
educação básica regular está prevista uma 
notícia sobre a entrevista que afirme a 
participação feminina na Matemática; 

Pela educação Especial será realizada uma 
Entrevista com mulher surdo-cega. Tema: 
Mulher de Destaque no Atendimento 
Educacional Especializado. 

 

Ação – 

1.3.5 Produzir e publicar notícias que 
visibilizem o protagonismo e 
diversidade das mulheres na educação 
no estado do Paraná.  

Meta: 1 (uma) notícia por semestre  

Prazo: semestral 

 

 

 

 

 

Ação de responsabilidade de todos os Departamentos. 
 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.3 Acesso à informação e disseminação 
dos direitos das mulheres 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 
A Formação em Ação Disciplinar de Língua Portuguesa, realizada no 1° 
semestre de 2018 com todas/os profissionais da área. (Conteúdos de 
Práticas de Leitura e Literatura.  Proposta de trabalho de Leitura para o 
Ensino Médio,  indicou a análise do livro “A Elegância do Ouriço”, de 

Muriel Barbery. 

 

 

 

 

2º Semestre - Seminário - Base Nacional Comum Curricular – 30 e 31/07 
E  01/08 que discutiu a construção do Referencial Curricular Estado do 
Paraná - Princípios, Direitos e Orientações. 

 

 

Ação – 

1.3.6 Ampliar, nas formações 
continuadas voltadas aos conteúdos 
disciplinares, conhecimentos em 
relação às diversas temáticas 
referentes às mulheres e meninas no 
currículo da Educação Básica, tais como 
assédio, discriminação e afirmação de 
direitos  

Meta: 2 ações temáticas nas formações 
disciplinares ofertadas a todas as 
escolas 

Prazo: anual 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento da Educação Básica. 
 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.3 Acesso à informação e disseminação 
dos direitos das mulheres 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 
• Curso Direitos Humanos - Fundamentos e  Desafios - carga 

horária 32h.     60 participantes (técnicos das secretarias 
estaduais responsáveis pela implementação do  Plano 
Estadual de Educação  SEED/ SEJU /SESP - 05 de abril a 22 de 
maio - 8 encontros 1 gênero)   

• Curso Direitos Humanos e a Educação - carga 
horária 16  h.       40 participantes  (coordenadores dos NRE e 
técnicas/os pedagógicas/os da SEED - 24 e 25 de maio) 

 

 

Ação – 

1.3.6 Ampliar, nas formações 
continuadas voltadas aos conteúdos 
disciplinares, conhecimentos em 
relação às diversas temáticas 
referentes às mulheres e meninas no 
currículo da Educação Básica, tais como 
assédio, discriminação e afirmação de 
direitos  

Meta: 2 ações temáticas nas formações 
disciplinares ofertadas a todas as 
escolas 

Prazo: anual 

 

 

 

Ação de responsabilidade da Superintendência da Educação Básica- Coordenação de Educação em Direitos Humanos em 
parceria com Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - ESEDH 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.3 Acesso à informação e disseminação 
dos direitos das mulheres 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 
• Curso Direitos Humanos e a Educação - carga 

horária 8h.           50 participantes      (técnicos dos 
pedagógicos da SEED - 09 e 10 de julho) 

 

 

 

 

Previsto para 23 e 24 de agosto - Oficinas de Educação em 
Direitos Humanos – 16 horas – 64 participantes- técnicos e 
coordenadores de Educação em Direitos Humanos nos NRE.  

 

 

 

Ação – 

1.3.6 Ampliar, nas formações 
continuadas voltadas aos conteúdos 
disciplinares, conhecimentos em 
relação às diversas temáticas 
referentes às mulheres e meninas no 
currículo da Educação Básica, tais como 
assédio, discriminação e afirmação de 
direitos  

Meta: 2 ações temáticas nas formações 
disciplinares ofertadas a todas as 
escolas 

Prazo: anual 

 

 

 

Ação de responsabilidade da Superintendência da Educação Básica- Coordenação de Educação em Direitos Humanos em 
parceria com Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - ESEDH 
 



 
Diretriz – 
Promoção da Igualdade de Gênero e da 
Equidade, com enfrentamento aos 
preconceitos, para o protagonismo de 
todas as mulheres e meninas 
 
Objetivo - 
1.5 Superação das desigualdades 
transversais experienciadas por 
diferentes grupos de mulheres, nos 
diversos espaços institucionais 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

Guia de Discussão - Escola Livre de Violência 
contra as mulheres - orientação pedagógica 
às/aos profissionais da educação para o 
trabalho com os conhecimentos disciplinares e a 
organização do trabalho pedagógico para a 
igualdade de gênero e a superação das 
diferentes formas de violências sofridas pelas 
mulheres ao longo do tempo e de suas vidas. 

• (em fase de diagramação) 

 

Ação – 

1.5.7 Elaborar e disponibilizar materiais 
pedagógicos nas temáticas de relações 
de gênero e identidade de gênero, 
diversidade sexual e superação dos 
preconceitos e discriminações.  

Meta: 1 (um) material por ano. 

Prazo: anual 

 

 

 
Ação de responsabilidade do Departamento da Diversidade 
 



 
Diretriz - Promoção da Igualdade de 
Gênero e da Equidade, com 
enfrentamento aos preconceitos, para o 
protagonismo de todas as mulheres e 
meninas 
 
Objetivo - 
1.5 Superação das desigualdades 
transversais experienciadas por 
diferentes grupos de mulheres, nos 
diversos espaços institucionais 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

O Programa SAREH prevê a realização da: 
webconferência – Tema: Saúde mental – Discutindo 
a Saúde Mental na Escolarização Hospitalar. A 
palestrante irá realizar discussão sobre o quadro de 
saúde mental em estudantes, que vem aumentando 
o atendimento  domiciliar do programa SAREH. 

A Educação de Jovens e Adultos prevê a realização 
de web conferência relacionadas ao atendimento 
escolar das mulheres privadas de liberdade e 
egressas do sistema prisional, assim como mulheres 
migrantes, refugiadas e apátridas, visando enfrentar 
os preconceitos e discriminações no espaço escolar; 

 

Ação – 

1.5.8 Realizar web conferências (escola 
interativas) temáticas relacionadas ao 
empoderamento de meninas e 
mulheres e o enfrentamento aos 
preconceitos e discriminações.  

Meta: 1 (uma) web conferência por 
semestre  

Prazo: semestral 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento da Educação Especial e Departamento da Educação Básica 
 



 
Diretriz - Promoção da Igualdade de 
Gênero e da Equidade, com 
enfrentamento aos preconceitos, para o 
protagonismo de todas as mulheres e 

meninas. 
Objetivo - 
1.5 Superação das desigualdades 
transversais experienciadas por 
diferentes grupos de mulheres, nos 
diversos espaços institucionais. 

Etapas realizadas nos anos de 
2018/2021: 

Orientação realizada no evento Caminhos 
Pedagógicos IV- realizada no Campus da 
UNICESUMAR 19 e 20 de junho de 2018. 

Ação- 

1.5.9 Realizar Orientação Pedagógica 
aos técnicos dos Núcleos Regionais de 
Educação, para a formação das/os 
pedagogas/os com foco promoção da 
igualdade de gênero.  

Meta: 32 técnicos de NRE formados  

Prazo: 2018 

 

 

 

 

Ação de Responsabilidade do Departamento de Gestão Escolar. 
 



Diretriz - Fortalecimento Institucional e 
da Participação Social para 
Universalidade das Políticas  
 
Objetivo - 
2.5 Promoção dos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos 

Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: 
Produção de material didático para o 
módulo on line do Curso de Formação de 
Gestores.  
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 3 - Sexualidade e Direitos Humanos  

 

Ação – 

2.5.5 Promover a educação sexual 
numa perspectiva ampla de promoção 
dos direitos sexuais e reprodutivos, 
com produção e disponibilização de 
material didático com foco nos direitos 
sexuais e reprodutivos para 
distribuição em todas as 
Escolas/Colégios da rede estadual de 
ensino.  

Meta: 1 material didático 

Prazo: 2019 

 

 

 

Ação de responsabilidade do Departamento de Diversidade. 
 



Diretriz - Fortalecimento Institucional e 
da Participação Social para 
Universalidade das Políticas  
Objetivo - 
 2.6 Produção de informações para 
maior efetividade das políticas públicas 

Etapas realizadas nos anos de 2018/2021: 

 
 
 
Incentivo a autodeclaração por meio da 
formação das Equipes Multidisciplinares, 
mobilizando 2.100 escolas (rede e 
conveniadas), 35.200 profissionais, para 
estimular a inclusão do quesito raça/cor em 
todos os formulários de coleta de dados de 
alunos/as e no requerimento de matrícula. 
 
 

 

Ação – 

2.6.6 Intensificar o reconhecimento e 
identificação das meninas e mulheres 
pretas e pardas nos Sistema de Registro 
de matriculas e censo escolar na rede 
estadual pública de ensino  

Meta: Ampliar em 2% as 
autodeclarações de meninas e mulheres 
pretas/pardas 

Prazo: 2021 

 

 

 
Ação de responsabilidade do Departamento de Diversidade. 
 



Obrigada! 
 

 

Coordenação de Educação das Relações de Gênero e Diversidade Sexual  CERGDS/ DEDI/ SEED  
 

Melissa Colbert 
 
 

Contato: (41) 3340-1712   
Av.: Água Verde, 2140 |3º Andar| sala 311  

Bairro: Vila Izabel - Curitiba - PR  
CEP: 80.240-900 


