
 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
Rua Arauá, 892 -  Bairro São José – CEP 49015-250 – Aracaju/SE 

Site www.cee.se.gov.br  E-mail: ceese@seed.se.gov  

Tel: (0**79) 3205-3402  

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 1, DE 14 DE MARÇO DE 2018. 

Ementa: Ofício 4/2018/IEE; ensino bilíngue; Projeto 

Político Pedagógico; limite de competência do CEE-

SE; autonomia das instituições educacionais do Sistema 

Estadual de Ensino. 

 

I - DO HISTÓRICO E DO PROCEDIMENTO: 

1. Foi protocolado na Secretaria Geral deste Conselho Estadual de Educação - SG/CEE, 

ofício nº 4/2018/IEE, lavrado por Angela Luiza Gonçalves Botto, representante da 

International English Education Solução em Idiomas Ltda - ME, informando “que algumas 

escolas foram intimadas pelo delegado, responsável pela Delegacia de Defesa do 

Consumidor, para prestarem esclarecimento sobre a oferta do Ensino Bilíngue/Bilinguismo” 

(sic), e, ressalta que foram impostos procedimentos, dentre eles “a necessidade de não 

utilização do termo Ensino Bilíngue/Bilinguismo em todos os meios de comunicação interna 

e externa, de carta de retratação junto a comunidade escolar e envio de cópia da mesma (sic) 

para a Delegacia, com provas de que fora divulgada”, além “da necessidade de constar, no 

documento denominado Projeto Político Pedagógico – PPP, carimbo com aprovação 

deste Conselho”. (Destacamos) 

2. No citado expediente a instituição peticionante solicita pronunciamento deste 

Conselho de Garantias dos Direitos Educacionais acerca dos procedimentos instados pelo 

delegado, bem como impeli “autorização para o uso do termo „Ensino 

Bilíngue/Bilinguismo‟ pelas escolas que desejarem”. (Avivamos) 

3. O procedimento em comento foi protocolado na SG/CEE em 1º de março de 2018. 

4. Após  despacho lavrado pela Presidência deste CEE, solicitando desta Assessoria de 

Legislação e Normas - ALN/CEE a emissão de Nota Técnica do tema em relevo, o 

expediente/ofício foi encaminhado ao tecnico infra-assinado para alebaração do supra Ato 

de Correspondência, respeitando o que preceitua a Portaria nº 7/2014/CEE. 

 

II – DA ANÁLISE: 

1. Primeiramente, a questão tem o desiderato de esclarecer os limites da competência 

do Conselho Estadual de Educação CEE-SE, enquanto órgão normativo do Sistema Estadual 

de Ensino de Sergipe, para a aprovação do Projeto Político Pedagógico e a autorização para 

a utilização do termo “Ensino Bilíngue/Bilinguismo”. 

2. Ressalte-se que nesta Nota Técnica não será reportado a concretude do termo 

“Ensino Bilíngue/Bilinguismo”, pois essa denominação tem amplitude e praxe diversa do 

tema em foco. 
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3. Contudo, registre-se que o Ensino Bilígue/Bilinguismo é de fundamental importância 

para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, em tempos de globalização e 

sustentabilidade socioeconômica, sendo assim, as instituições educacionais que aplicam essa 

prática pedagógica, estão coadunadas  com o que assevera o art. 205 da Constituição 

Federal, in verbis: 

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. 

 

4. A princípio, a Lei Estadual nº 2.656, de 1988, que reorganiza o CEE-SE, em seu 

inciso III, que, art. 9º, que compete a esse preclaro órgão, “fixar normas para autorização e 

reconhecimento de estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus (lê-se ensino fundamental e 

médio); na sequência pontua que incube a esse  “(relacionar) as matérias dentre as quais 

poderá cada estabelecimento de ensino escolher as que devem constituir a parte diversificada 

do currículo”, e, no inciso seguinte (VII) preceitua, que cabe também ao órgão, “aprovar a 

inclusão, por parte dos estabelecimentos de ensino, em seus currículos, de estudos não 

decorrentes de matérias relacionadas na forma do item (lê-se inciso) anterior”.  

5. Frise-se que a lei em destaque define que: 

Art. 1º - O Conselho Estadual de Educação de Sergipe (CEE), 

criado pela Lei Estadual nº 1.190, de 05 de junho de 1963, por força 

do disposto no art. 10 da Lei Federal nº 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, é órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema de 

Ensino do Estado de Sergipe, vinculado à Secretaria de Estado da 

Educação. (Nossos grifos) 

6. Neste toar, faz-se necessário orbitar na Constituição Federal, promulgada pós à lei 

estadual que reorganiza este Colendo Colegiado, em especial no art. 206, inciso III, que 

preconiza, dentre os princípios do ensino escolar brasileiro, o “pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas”; portanto é livre o pensar-fazer pedagógico das instituições 

educacionais, nos limites estabelecidos pela lei federal nº 9.394, de 1966, que estabelece 

diretrizes e bases da educação nacional - Ldben.  

7. No trajeto constitucional, o art. 209, afirma que “(o) ensino é livre à iniciativa 

privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da 

educação nacional; (e) II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.”  

(Nossos grifos), assim sendo, o funcionamento de uma instituição educacional deve ter 

amparo legal por meio de ato emitido pelo órgão normativo do Sistema de Ensino, no caso 

em tela pelo Conselho Estadual de Educação – CEE/SE, nos termos da legislação 

sequencial. 



 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
Rua Arauá, 892 -  Bairro São José – CEP 49015-250 – Aracaju/SE 

Site www.cee.se.gov.br  E-mail: ceese@seed.se.gov  

Tel: (0**79) 3205-3402  

 

 

8. Desta forma, registre-se que na legislação infraconstitucional, o art. 10, da lei federal 

(LF) nº 9.394, de 1966, Ldben, positiva, no que concerne à matéria: 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino; 

II - ...; 

III - ...; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior 

e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino... (Realçamos) 

9. Ainda na digitada LF, o art. 12, pontifica: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - ...; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 

de integração da sociedade com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, 

se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola... (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 

– Grifamos. 

 

10. Acrescente-se que, como órgão responsável pela normatização das diretrizes 

educacionais (§1º, do art. 9º), o Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de 

Educação Básica, editou a Resolução CNE/CEB 4/2010, que define diretrizes curriculares 

nacionais gerais da educação básica, e nessa, com relação à matéria em comento, assevera: 

 

Art. 43.O projeto político-pedagógico, interdependentemente da 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da 

instituição educacional, representa mais do que um documento, 

sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para 

todos e de qualidade social. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
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§ 1º A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca 

de sua identidade, que se expressa na construção de seu projeto 

pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto manifestação 

de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática 

ordenação pedagógica das relações escolares. 

[...] 

Art. 45. O regimento escolar, discutido e aprovado pela unidade 

escolar e conhecido por todos, constitui-se em um dos 

instrumentos de execução do projeto político-pedagógico, com 

transparência e responsabilidade.  

Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza e da 

finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os 

órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas 

normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, 

mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos: 

estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, famílias, 

representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. 

(Destacamos) 

11. Saliente-se que o mencionado órgão normativo também emitiu no ano de 2010, a 

Resolução CNE/CEB nº 7, que fixa diretrizes nacionais curriculares do ensino fundamental 

com duração mínima de nove anos, essa positiva: 

Art. 20 ... 

§ 1º O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta 

educativa construída pela comunidade escolar no exercício de 

sua autonomia, com base nas características dos alunos, nos 

profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as 

orientações curriculares nacionais e dos respectivos sistemas de 

ensino... (Grifamos) 

12. Nesta esteira, na esfera do estado de Sergipe, o Plenário do CEE aprovou a 

Resolução Normativa nº 5/2015, que estabelece diretrizes operacionais para elaboração do 

Projeto Político Pedagógico e seus instrumentos de execução das instituições de Educação 

Básica integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, tratando especificamente do 

tema em referência. 

13. Na mencionada Resolução Normativa, o Projeto Político Pedagógico tem tratamento 

especial, a saber: 

Art. 2º São instrumentos de execução do Projeto Político 

Pedagógico: 

I - a Organização Curricular; 
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II - o Regimento Escolar; e 

III - o Calendário Escolar. 

Art. 3º O Projeto Político Pedagógico e seus instrumentos de 

execução devem ser elaborados com a participação da comunidade 

escolar e com base na legislação de ensino em vigor. 

[...] 

Art. 4º O Projeto Político Pedagógico é um instrumento da gestão 

que expressa à proposta educativa da instituição, define o rumo, a 

intenção e os processos que serão utilizados para cumprir as metas e 

objetivos estabelecidos.  

Parágrafo único. O Projeto Político Pedagógico estará em 

permanente avaliação e reelaboração. 

Art. 5º As instituições educacionais, respeitadas as normas comuns e 

as do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, terão a incumbência 

de elaborar e executar seu Projeto Político Pedagógico. 

§ 1º O Projeto Político Pedagógico, como elemento norteador da 

ação educativa da instituição, deve ser construído coletivamente a 

partir da realidade local, expressando suas finalidades, concepções e 

diretrizes de funcionamento dos espaços administrativos e 

pedagógicos,   tendo    em  vista  o    atendimento  das necessidades e 

expectativas da comunidade, a partir das quais se originam todas as 

outras ações escolares. 

§ 2º O Projeto Político Pedagógico tem como foco básico o processo 

de ensino e aprendizagem e a formação da cidadania devendo, 

portanto, alicerçar-se numa concepção de currículo que considere 

suas implicações sociais. 

§ 3º Os pedidos de credenciamento, autorização de 

funcionamento, reconhecimento e renovação do reconhecimento, 

aprovação de Projeto de Regimento Escolar ou Projeto de 

Emenda ao Regimento Escolar e Proposta de Organização 

Curricular, requeridos a este CEE, pelas instituições 

educacionais, deverão seguir as diretrizes contidas nesta 

Resolução. (Avivamos) 

14. Na sequência, a RN 5/2015/CEE, afirma, claramente: 

Art. 26.   As propostas de alterações às Organizações Curriculares 

deverão ser encaminhadas, mediante elaboração de nova estrutura e 

sob a forma de processo, ao Conselho Estadual de Educação para 

aprovação. 

§ 1º O pedido de aprovação de Proposta de Organização Curricular 

só poderá ser protocolado, neste CEE, pelo representante legal da 
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instituição educacional até o dia 31 de agosto do ano que 

antecede a sua vigência. 

§ 2º A Organização Curricular proposta pela instituição 

educacional só entrará em vigor no ano seguinte ao da entrada 

do processo no CEE, após aprovação da(s) Câmara(s) 

Competente(s).      

[...] 

Art. 32.  O Regimento Escolar é o conjunto de normas que define a 

organização e o funcionamento da instituição educacional, de 

caráter obrigatório, e regulamenta as relações entre os diversos 

participantes do processo educativo, quanto aos aspectos 

pedagógicos e administrativos. 

[...] 

Art. 34.  Caberá à equipe gestora da instituição educacional 

promover meios para elaboração e divulgação do Regimento 

Escolar, o qual deverá ser colocado em local de fácil acesso e à 

disposição dos interessados, em especial a comunidade escolar. 

(Grifamos) 

                                              

15. Em suma, considerando os marcos regulatórios elencados e a competência legal 

deste CEE, impende destacar que: 

a) O Conselho Estadual de Educação de Sergipe só tem autonomia para 

apreciar o Projeto Político Pedagógico; porém, cabe, exclusivamente, ao 

Colendo Colegiado aprovar os seus instrumentos executores: a Organização 

Curricular e o Regimento Escolar, esse pelo Plenário e aquela pela Câmara de 

Planejamento, Legislação e Normas; 

b) Assim sendo, só são carimbados, pelo CEE, os dois instrumentos executores 

do Projeto Político Pedagógico, após deferimento de pedido; 

c) Acrescente-se que o Projeto Político Pedagógico é parte integrante dos processos 

requeridos a esta Casa Colegiada relacionados à credenciamento, autorização de 

funcionamento, reconhecimento e renovação do reconhecimento, aprovação de 

Projeto de Regimento Escolar ou Projeto de Emenda ao Regimento Escolar e 

Proposta de Organização Curricular (§ 3º, do art. 5º, da RN 5/2015/CEE); 

contudo, esse documento também é exclusivamente apreciado com o intuito de 

apurar a sua consonância com os instrumentos executores indicados na alínea “a” 

deste item; 

d) Nesta direção, em face da necessidade do Projeto Político Pedagógico está em 

constante avaliação e reestruturação pela instituição educacional (Parágrafo 

único, do art. 4º, da RN nº 5/2015/CEE) os casos não elencados na alínea “c”, 



 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 
Rua Arauá, 892 -  Bairro São José – CEP 49015-250 – Aracaju/SE 

Site www.cee.se.gov.br  E-mail: ceese@seed.se.gov  

Tel: (0**79) 3205-3402  

 

 

deste item, independem de apreciação da Casa Colegiada, a não ser os 

relacionados aos que alterem a Organização Curricular e os dispositivos do 

Regimento Escolar;  

e) Com relação a autorização para a utilização do termo “Ensino 

Bilíngue/Bilinguismo” pelas instituições educacionais, apesar de ser reconhecido 

a importância dessa aprendizagem em um mundo altemante globalizado, 

compete apenas a este CEE, aprová-lo nos casos em que o tema for 

integrante da Organização Curricular; portanto, como componente da parte 

diversificada ou da parte complementar, e, se interferir diretamente no 

quantitativo da carga horária mínima prevista legalmente, que é de 

oitocentas horas para turno letivo e de mil e quatrocentas horas para as que 

oferecem tempo integral (dois turnos); 

f) Reforce-se que a instituição educacional tem autonomia para incluir o tema 

em referência no Projeto Político Pedagógico sem precisar encaminhá-lo 

para apreciação deste CEE, nos casos não previstos no § 3º, do art. 5º, da 

Resolução Normativa nº 5/2015/CEE, inclusive norteando a prática 

pedagógica de acordo com a sua concepção/filosofia, cabendo a supra 

comunicar aos pais de acordo com a legislação vigente. 

16. Em face dos entendimentos supra elencados, recomenda-se que o consulente seja 

conhecedor do arranjo técnico suscitado neste documento. 

 

III – REMATE: 

1. Por todo em exposição, saliente-se que este Egrégio Colegiado só realiza a 

apreciação do Projeto Político Pedagógico nos casos relacionados aos previstos pela 

Resolução Normativa nº 5/2015/CEE, sendo assim, por ser um instrumento de 

constante reavaliação e readequação, fica a cargo da instituição educacional proceder 

os ajustes necessários, cabendo  à gestão escolar criar formas diversas de comunicação 

à comunidade escolar, em especial à família, a respeito de sua execução, nos termos do 

que positiva a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

2. No que concerne à aplicação do termo “Ensino Bilíngue/Bilinguismo” não 

compete a esta Casa de garantia dos direitos educacionais interferir nas práticas e 

concepções pedagógicas das instituições educacionais. 

3. Ressalte-se que, no exercício de sua autonomia, a aplicação do “Ensino 

Bilíngue/Bilinguismo” pelas instituições educacionais no Projeto Político Pedagógico pode 

ser inserida de forma consensual com os componentes/disciplinas listados na Organização 

Curricular, desde que não interfira diretamente na promoção/aprovação do educando, e no 

quantitativo mínimo previsto na carga horária indicada nesse instrumento executor. 
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4. Todavia, na inserção do tema em tela na Organização Curricular como 

componente, a instituição educacional deverá requerer a aprovação à luz do que 

assevera a Resolução Normativa nº 5/2015/CEE. 

5. Frise-se que o tema em comento é de fundamental importância para o que 

preceitua o art. 205, da Constituição Federal, principalmente, no que concerne ao 

“desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Eis a análise técnica dos fatos. 

 Aracaju, SE, 16 de março de 2018. 

 

À consideração da Presidência. 

 

HUDSON CÉSAR VEIGA FEITOSA 

Técnico em Educação 

 

 

De acordo. 

 

CONSELHEIRA LUANA SILVA BOAMORTE DE MATOS 

Presidente 


