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Durante a Semana Pedagógica de fevereiro de 2015, decidiu-se que seria mantida a CONCELC - Conferência do 

Colégio Estadual Leôncio Correia, com o objetivo de incentivar a leitura, interpretação, oralidade, debates e produção 
de texto dos alunos, como uma forma de contribuir para a melhoria da aprendizagem e o aumento da consciência 
política dos mesmos. Desta forma, segue o regimento: 

 

REGIMENTO DA III CONFERÊNCIA DO COLÉGIO ESTADUAL LEÔNCIO CORREIA -  
III CONCELC/2015  

 
 

CAPÍTULO I 
Do Regimento 

 
Art. 1° - Este regimento define as normas para o funcionamento da III Conferência do Colégio Estadual Leôncio Correia. 
 

CAPÍTULO II 
Da Finalidade 

 

Art. 2º - A III Conferência do Colégio Estadual Leôncio Correia é uma estratégia metodológica para incentivar a leitura, 
interpretação, oralidade, debates e produção de texto dos alunos, como uma forma de contribuir para a melhoria da 
aprendizagem e o aumento da consciência política dos mesmos, a ser realizada 24 de setembro do corrente ano letivo 

(quinta-feira). 
  
 Parágrafo único - Esta conferência deverá propiciar momentos de leituras, reflexões e debates entre a comunidade 
escolar, devendo-se compor um caderno com resultados dos trabalhos, ao fim do processo. As reflexões e debates 
integrarão a “Leitura orientada em sala”, AÇÃO COLETIVA assumida desde a Semana Pedagógica de julho/2013, com a 
contribuição dos estudos da EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, e incluindo-se também o PROGRAMA ENSINO MÉDIO 
INOVADOR, contemplando os macrocampos “Iniciação Científica à Pesquisa”, “Participação Estudantil” e “Leitura e 
Letramento”. Todo este processo servirá de subsídio à busca pela efetivação da função social da escola pública, que 
é a socialização de conhecimento científico, desenvolvimento da intelectualidade e aumento da consciência política. 

 
CAPÍTULO III 
Da Realização 

 
 Art. 3º - A III Conferência do Colégio Estadual Leôncio Correia será realizada dia 24 de setembro de 2015, e 
acontecerá nas dependências do Colégio Estadual Leôncio Correia. 
 
Art. 4º - A III Conferência do Colégio Estadual Leôncio Correia se estruturará a partir do tema “ÉTICA NAS RELAÇÕES 
HUMANAS PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA”, da seguinte forma: 

I. Dias 16 e 17 de setembro de 2015 (qua. e qui.), conforme cronograma, ocorrerá um dos momentos da AÇÃO 
COLETIVA, com “Leitura orientada em sala”, visando preparação inicial para a conferência, com leitura do 
REGIMENTO DA III CONCELC/15.  

II. Dia 22 de setembro de 2014 (ter.) será a abertura da conferência, APENAS com alunos(as) representantes de 
turma, em uma das aulas do dia. As aulas serão normais para os demais alunos. 

III. Dia 24 de setembro de 2014 (qui.) acontecerá a conferência propriamente dita, com mesa de debates em salas de 
aula. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Coordenação e Supervisão 
 

Art. 5º - A coordenação da III Conferência do Colégio Estadual Leôncio Correia será composta pela equipe diretiva e 
pedagógica deste estabelecimento de ensino, sendo responsável pela organização, mobilização, monitoramento e 
sistematização do evento.  
 

CAPÍTULO V 
Da Composição e Participação na Conferência 

 
Art. 6º - A III Conferência do Colégio Estadual Leôncio Correia contará com a participação da equipe diretiva, da equipe 
pedagógica, da Equipe Multidisciplinar, dos professores, dos alunos e dos funcionários deste estabelecimento de ensino, 
com a possibilidade de contribuição externa.  

 
CAPÍTULO VI 

Da Metodologia nas Etapas da Conferência 
 

Art. 7º - Nos dias 16 e 17 de setembro de 2015 (qua. e qui.), conforme cronograma, ocorrerá um dos momentos da AÇÃO 
COLETIVA, de “Leitura orientada em sala”, o intuito é a preparação para conferência, devendo ser lido e trabalhado o 
conteúdo deste regimento, com a comunidade escolar, todos os estudantes e professores, durante uma aula de um dos dias. 
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Art. 8º - No dia 22 de setembro de 2015 (ter.), será abertura  oficial da conferência, com a realização de uma aula de 
orientação e mais informações sobre o regimento aos alunos representantes de turma. As aulas serão normais para os 
demais alunos. Os(as) alunos(as) representantes de turma, preferencialmente, com o apoio do(a) professor(a) 
conselheiro(a) da turma, divulgarão em suas respectivas salas de aula, para os(as) demais colegas o conteúdo da abertura. 
 
Art. 9º - No dia 24 de setembro de 2015 (qui.) acontecerá a conferência propriamente dita, com mesa de debates em salas 
de aula. Cada turma terá no mínimo um(a) professor(a) mediador(a) nas leituras, nos debates e na produção escrita.  
 

CAPÍTULO VII 
Das Mesas de Debates 

 
Art. 10 - No dia 24 de setembro de 2015 (qui.) quando acontecerá a conferência, com mesa de debates em sala de aula, os 
trabalhos serão desenvolvidos da seguinte forma: 
 

MANHÃ TARDE NOITE TRABALHO A SER DESENVOLVIDO 
7h15-10h 13h15-16h 18h30-21h Leitura e debates sobre o texto  

10h-10h15 16h-16h15 21h-21h10 INTERVALO 
10h20-11h 16h20-17h 21h20-21h50 Produção escrita individual - cada aluno escreve de 6 a 10 linhas sobre a 

temática dos debates, em documento próprio. 
11h-12h 17h-18h 21h50-22h30 Produção escrita da turma – elaboração coletiva de uma mensagem, dirigida à 

sociedade, para compor o caderno com sínteses das reflexões da conferência, em 
documento próprio. 

 
Art. 11 – O(a) professor(a) mediador(a) é responsável pela mediação do debate, favorecendo a participação de todos(as) 
os(as) alunos(as), valorizando os argumentos e encaminhando as reflexões a fim de que o debate não fuja da temática 
proposta, também enviará à direção do colégio por email a mensagem organizada pela turma até dia 29 de setembro de 
2015 (terça-feira).   

 
CAPÍTULO VIII 
Da Avaliação 

 
Art. 12 – Será atribuída uma nota de 0 a 1 (zero a um) ponto para cada aluno(a) a ser acrescido em todas as disciplinas no 
2º bimestre/15 (cursos semestrais) ou 3º trimestre/15 (cursos anuais), este se somará com os 3 (três) pontos restantes 
das avaliações processuais.  

  
Parágrafo único – O(A) professor(a) mediador(a)  corrigirá os trabalhos escritos dos alunos e atribuirá a nota total para 

cada um, entregando à equipe diretiva, até dia 29 de setembro de 2015 (ter.). As notas se constituirão da seguinte maneira: 
 

TRABALHO A SER DESENVOLVIDO NOTA 
Participação dos alunos na leitura e debates sobre o texto (0,5) meio ponto. 
Produção escrita individual - cada aluno escreve de 6 a 10 linhas sobre a temática dos debates    (0,5) meio ponto. 

 
Art. 13 – O(A) aluno(a) faltante deverá trazer atestado médico ou justificativa de falta documentada em até 48 (quarenta e 
oito) horas após o evento (até dia 28 de setembro de 15 – segunda-feira), para análise da equipe de coordenação e 
liberação de tarefa substitutiva, que deverá ser realizada e entregue pelo(a) aluno(a) até dia 02 de outubro de 2015 (sexta-
feira). 
 
Art. 14 – O(A) professor(a) mediador(a) e os alunos representantes de turma registrarão, em documento próprio, as suas 
impressões/avaliações sobre a conferência para melhorias futuras, devendo ser entregue à coordenação, ao final do evento.  
 

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais e Finais 

 
Art. 15 – Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela coordenação do evento. 
 
 

Curitiba, 15 de setembro de 2015. 
EQUIPE DE COORDENAÇÃO – III CONCELC/15  

 
OBSERVAÇÃO:  
Este regimento possui anexos: 
I – RELAÇÃO COM PROFESSORES(AS) MEDIADORES(AS) PARA AS MESAS DE DEBATES 
II – QUADRO RESUMO DA III CONCELC/15 E CONSTITUIÇÃO DE NOTAS 
III – ORIENTAÇÕES PARA A MESA DE DEBATES (PARA O DIA DA III CONCELC/15) 
IV – FORMULÁRIOS  

 
 
 
 
 

 


