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RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 5, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
 

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 e dá outras 
providências. 

 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE – CEE/SE, no uso 
de suas atribuições previstas nos incisos II, V, VI, XXIX, XXXIII, do Art. 9º da Lei Estadual 
nº 2.656, de 8 de janeiro de 1988, que cria o Colegiado, e 

considerando o que preceituam as Constituições Federal e Estadual; 

considerando o que assevera a Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

considerando o que prevêem os Estatutos da Criança e do Adolescente, da Juventude, 
do Idoso, da Igualdade Racial e da Pessoa com Deficiência; 

considerando o que dispõe a Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, 
que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil; 

considerando o que versa a Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, que 
institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à 
duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e 
certificação nos exames de EJA; 

considerando o que prevê a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010,  que 
define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 

considerando o que dispõe a Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010,  
que  fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos; 

considerando o que aponta a Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, 
que  define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; 

considerando o que preceitua a Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012, 
que  define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 
Básica; 

considerando o que afirma a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, 
que  define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio; 
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considerando o que assevera a Resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 
2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 
Educação Básica;  e 

considerando o que prevê o Regimento do CEE,  

 
 
RESOLVE: 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 
 

Art. 1º As instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de 
Sergipe que oferecem, ou pretendam oferecer, a Educação Básica nos níveis de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, assim como as modalidades de ensino, devem 
elaborar ou reformular seu Projeto Político Pedagógico e seus instrumentos de execução, 
considerando a Lei nº 9.394/1996, as Resoluções da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação e as diretrizes fixadas nesta Resolução. 

Art. 2º São instrumentos de execução do Projeto Político Pedagógico: 

I - a Organização Curricular; 

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. 

§1º Integram a comunidade escolar; 

I - equipe gestora; 

II - os estudantes; 

III - os professores e pedagogos;  

IV - demais profissionais da educação; e 

V - pais ou responsáveis legais pelos estudantes. 

§ 2º as instituições educacionais poderão envolver a comunidade local no processo 
de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. 

3º Caracteriza-se comunidade local a população residente nas adjacências das 
instituições educacionais integrantes de: 

I - instituições comunitárias; 

II - associações de moradores; 
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III - instituições religiosas; e  

IV - outras entidades com fins similares. 

 

 
CAPÍTULO II 

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

Seção I 
Das Disposições Preliminares 

 

              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.  

 

Seção II 
Da Elaboração  

            
Art. 6º Na elaboração do Projeto Político Pedagógico, a instituição deverá 

considerar: 

I - proposta curricular que evidencie o conjunto de concepções pedagógicas adotadas 
pela instituição educacional que contribuirá para a transformação da sociedade e para o tipo 
de ser humano que a instituição pretende formar; e 
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II - a organização da ação pedagógica, considerando o conjunto de todas as 
atividades educativas desenvolvidas no cotidiano escolar, composto de: 

a) prática da sala de aula, que conduzirá a relação professor e estudante na 
formulação diária da aprendizagem, a partir de processos permanentes de avaliação; 

b) proposta  curricular, que levará em conta as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para cada nível e modalidade de ensino, formada de base nacional comum e parte 
diversificada, diretrizes estaduais, e ainda os objetivos da instituição; e 

c) equipe gestora, que definirá as formas de participação da comunidade escolar no 
processo de tomada de decisão, as responsabilidades individuais e coletivas na condução do 
processo educativo.  

Art. 7º O Projeto Político Pedagógico, por sua natureza, deve ser reformulado e 
ajustado a partir de avaliação periódica dos resultados educacionais, quando houver alteração 
na legislação de ensino, quando a instituição educacional alterar sua oferta ou sua concepção 
pedagógica. 

Art. 8º Na elaboração do Projeto Político Pedagógico devem ser considerados os 
seguintes princípios: 

I - a qualidade do ensino e da aprendizagem definirá estratégias para atingir 
resultados satisfatórios; 

II - o compromisso com a formação humana e cidadã trabalhará valores morais e 
éticos que deverão repercutir na conduta e nas atitudes dos estudantes em relação ao convívio 
social, ao patrimônio material e imaterial e ao meio ambiente; 

III - a gestão democrática nas instituições educacionais da rede pública articulará e 
definirá formas de participação da comunidade escolar e dos segmentos colegiados na tomada 
de decisões e das prioridades educacionais; 

IV - a contextualização da ação educativa trabalhará os conteúdos curriculares de 
forma integrada, relacionando-os à realidade sociocultural e aos interesses e expectativas do 
estudante; 

V - a valorização da experiência extraescolar levará em conta o amadurecimento do 
estudante a partir das experiências vivenciadas por ele em ambientes diversos ao da 
instituição educacional; 

VI - a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais que 
integrará a ação educativa à vida do estudante, dando sentido à ação pedagógica desenvolvida 
pela instituição na perspectiva de uma vida com maiores oportunidades de participação social, 
convivência humana, trabalho e satisfação pessoal; 

VII - a integração instituição educacional e comunidade estabelecerá mecanismos e 
ações que aproximem a escola da comunidade e vice-versa; 

VIII - em respeito às diferenças, a ação pedagógica deverá estar voltada para inibir 
comportamentos preconceituosos, reforçando a compreensão de que ser diferente não é ser 
desigual, o que leva ao respeito à diversidade e à inclusão social; e 
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IX - a valorização dos profissionais do magistério e dos profissionais da Educação 
Básica escolar da instituição educacional trabalhará a autoestima dos profissionais, indicando 
as ações para a formação continuada e os espaços de participação dos segmentos organizados 
da instituição nas tomadas de decisões.   

 Art. 9º Para que o Projeto Político Pedagógico tenha embasamento legal é necessário 
que os diversos segmentos da instituição educacional participem da sua elaboração. 

 

Seção III 
Da Estrutura  

 

 Art. 10. O Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado com redação clara, 
objetiva, concisa e de acordo com as orientações contidas nesta Resolução.   

 Art. 11.   Integram a estrutura do Projeto Política Pedagógico: 

I - justificativa:  

a) constará de breve diagnóstico da situação educacional da instituição;  

b) indicará as razões que justificam as ações propostas; e  

c) analisará a realidade da instituição e da comunidade onde se localiza a 
instituição educacional, considerando as dificuldades e potencialidades; 

II - referencial teórico que fundamentará as concepções pedagógicas que nortearão a 
ação educativa, o modelo de sociedade e o perfil de ser humano que se pretende formar; 

III - identificação da instituição educacional e da mantenedora, contemplando:  

a) nome; 

b) endereço; 

c) níveis e modalidades oferecidos; e 

d)  atos legais; e 

IV - proposta curricular da instituição, essência do Projeto Político Pedagógico, que 
incluirá:  

a) os fins buscados pela instituição para o desenvolvimento pleno do estudante, no 
preparo consciente para o exercício da cidadania e na qualificação para o trabalho; 

b) pressupostos teórico-metodológicos, atentando-se para a organização curricular de 
cada nível e modalidade ofertados, em consonância com a legislação educacional em vigor;  

c) objetivos geral e específicos;  

d) metas a serem alcançadas por períodos, relacionadas com o processo de ensino e 
aprendizagem e as estratégias para cumpri-las; 
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e) sistema de avaliação da aprendizagem indicando o processo a ser desenvolvido, 
conforme concepção pedagógica adotada, levando-se em conta os elementos qualitativos e 
quantitativos  em consonância com a legislação educacional em vigor; 

f) sistemática da aprendizagem que indicará se a escolarização se fará em ciclos, 
anos, séries, etapas ou formas outras e, ainda, as modalidades que ofertará, em conformidade 
com a legislação educacional em vigor; 

g) especificação de momentos de estudo, planejamento e avaliação para professores 
e demais profissionais da instituição; e 

h) estratégias e cronograma de acompanhamento e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico.  

Art. 12.  O Projeto Político Pedagógico deve contemplar ainda: 

I - descrição das instalações físicas e equipamentos a serem utilizados na sua 
implementação, quando necessário; e 

II - descrição das ações a serem desenvolvidas visando o aperfeiçoamento dos 
profissionais.  

 
 

Seção IV 
Das Disposições Gerais 

 

Art. 13. O Projeto Político Pedagógico articula-se com os seus instrumentos de 
execução e, na sua elaboração, a instituição educacional deverá considerar, dentre outros, a 
seguinte organização: 

I - capa; 

II - índice; 

III - apresentação; e 

IV - corpo textual, com a estrutura disposta nos Arts. 11 e 12 desta Resolução;  

 
 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

               
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 14.  No Sistema de Ensino do Estado de Sergipe designam-se componentes 
curriculares os conteúdos programáticos que integram os currículos da educação infantil, do 
ensino fundamental, ensino médio e modalidades de ensino. 
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Art. 15. A Organização Curricular compreende o agrupamento dos componentes 
curriculares que integram os currículos da Educação Básica, nos níveis de educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio e modalidades de ensino. 

Art. 16. O currículo é o conjunto de atividades educacionais a serem desenvolvidas 
pelos estudantes em cada etapa ou níveis do ensino fundamental, ensino médio e modalidades, 
de acordo com os objetivos definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais e demais normas vigentes, devendo concretizar-se a partir 
do Projeto Político Pedagógico de cada instituição educacional. 

§ 1º O currículo abrange todas as atividades educacionais a serem executadas dentro 
e fora do recinto escolar, que possibilitem ao estudante produzir cultura, promover o 
desenvolvimento e situar-se como cidadão no mundo. 

§ 2º Na construção e elaboração do currículo deverão ser observados: 

I - princípios pedagógicos estabelecidos legalmente; 

II - competências, habilidades, procedimentos e aprendizagem significativa; 

III - carga horária total do período letivo; 

IV - métodos, técnicas e materiais de ensino e de aprendizagem adequados ao 
estudante e às habilidades e competências a serem desenvolvidas; e 

V - formas variadas de avaliação. 

§ 3º As disposições curriculares descritas neste artigo deverão constar no Projeto 
Político Pedagógico formulado pela instituição educacional, respeitando as diretrizes previstas 
na legislação em vigor. 

 

Seção II 
Do Currículo 

 

Art. 17. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
deverão ter uma base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
estudantes. 

§ 1º A parte diversificada, excetuando-se Língua Estrangeira Moderna, deve 
contemplar as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
comunidade escolar, permitindo a construção da identidade de cada instituição educacional e 
prevendo aprofundamento dos conhecimentos desenvolvidos nos componentes da base 
nacional comum. 

§ 2º As instituições educacionais deverão incluir no desenvolvimento dos 
componentes curriculares temas transversais adequados à realidade e aos interesses do 
estudante, da família e da comunidade escolar. 

Art. 18. O currículo da educação infantil fundamenta-se nos estudos sobre como a 
criança se desenvolve e aprende, observando o cumprimento das funções de educar e cuidar, 
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que possibilitam a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, total e 
indivisível, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de zero a cinco anos 
de idade, devendo ser contemplado no Projeto Político Pedagógico da instituição educacional. 

Parágrafo único. As instituições educacionais integrantes do Sistema de Ensino do 
Estado de Sergipe que ofertam a educação infantil deverão seguir, na execução do currículo, 
as determinações previstas na legislação em vigor. 

 

Seção III 
Dos Componentes Curriculares do Ensino Fundamental 

 

Art. 19. São componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental, 
organizados conforme áreas de conhecimento: 

I - Linguagens: 

a) Língua Portuguesa; 

b) Língua Materna, para populações indígenas; 

c) Língua Estrangeira Moderna, a partir do 6º ano; 

d) Arte, enfatizando as expressões regionais; e 

e) Educação Física; 

II - Matemática; 

III - Ciências da Natureza; 

IV - Ciências Humanas: 

a)  História; 

b) Geografia; e 

V - Ensino Religioso, oferecimento obrigatório para as instituições da rede pública e 
de matrícula facultativa para o estudante. 

Art. 20.  A Organização Curricular do ensino fundamental deverá contemplar um 
campo destinado a anotação das seguintes observações: 

I - o estudo obrigatório da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, em 
atendimento ao Art. 26-A da Lei nº 9.394, de 1996, acrescido pela Lei Federal nº 10.639, de 
2003, e com redação dada pela Lei Federal nº 11.645, de 2008, que trata do tema; 

II - o registro da música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do 
componente curricular Arte, em conformidade com a Lei nº 11.769, de 2008; 

III - a inclusão dos princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de 
forma integrada aos conteúdos obrigatórios, nos termos da Lei Federal nº 12.608, de 2012; 
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IV - a exibição de filmes de produção nacional como componente curricular 
complementar integrado à proposta pedagógica, sendo obrigatória por, no mínimo, duas horas 
mensais, com base na   Lei Federal nº 13.006, de 2014; 

V - a inclusão do conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
tendo como diretriz a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado, 
contemplando o que assevera a Lei nº 11.525, de 2007, que acrescenta o § 5º ao Art. 32 da 
LDBEN; 

VI - os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de 
violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos 
currículos escolares de que trata o caput, tendo como diretriz a Lei Federal no 8.069, de 1990,  
observada à produção e distribuição de material didático adequado, conforme determina a Lei 
Federal nº 13.010, de 2014; 

VII - a inserção dos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e 
à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a 
matéria, e atendendo à Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso; 

VIII - atendimento à Lei Federal nº 9.503, de 1997, que versa sobre a Educação para 
o Trânsito; 

IX - o estudo sobre os símbolos nacionais como tema transversal fundamental,  nos 
termos da Lei Federal nº 12.472, de 2011; 

X - a inclusão de conteúdos referentes à ecologia, educação para a saúde e introdução 
à ciência política, conforme prevê o § 1º, do Art. 215, da Constituição do Estado de Sergipe; e 

XI - obrigatoriedade da inclusão de conteúdos específicos sobre a Geografia, a 
História e a Literatura de Sergipe, nos termos do que assevera o § 2º, do Art. 215, da 
Constituição do Estado de Sergipe. 

Parágrafo único. Fica recomendada a inclusão dos conteúdos programáticos e 
atividades que tratem dos direitos da mulher e outros assuntos relativos ao recorte de gênero.  

 

Seção IV 
Dos Componentes Curriculares do Ensino Médio 

 

Art. 21. São componentes curriculares obrigatórios do ensino médio, organizados 
conforme áreas de conhecimento: 

I - Linguagens: 

a) Língua Portuguesa; 

b) Língua Materna, para populações indígenas; 

c) Língua Estrangeira Moderna; 

d) Língua Espanhola, de acordo com a Lei nº 11.161, de 2005; 
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e) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a 
musical; e enfatizando as expressões regionais; e 

f) Educação Física; 

II - Matemática; 

III - Ciências da Natureza: 

a) Biologia; 

b)  Física; e 

c)  Química;  

IV - Ciências Humanas: 

a)  História; 

b) Geografia; 

c) Filosofia; e 

d) Sociologia. 

§ 1º A Organização Curricular do ensino médio deverá contemplar um campo 
destinado as anotações elencadas no Art. 20, desta Resolução, excluindo os incisos V e IX.  

§ 2º O currículo no ensino médio deverá prever a orientação para o mundo do 
trabalho, sem que essa se confunda com a formação profissional. 

§ 3º Fica recomendada a inclusão dos conteúdos programáticos e atividades que 
tratem dos direitos da mulher e outros assuntos relativos ao recorte de gênero.  

 

Seção V 
Da Organização Curricular da EJA, da Educação Profissional e  

da Educação Especial 
 
 

Art. 22.   A Organização Curricular dos cursos da educação de jovens e adultos e dos 
exames de suplência compreende a base nacional comum dos currículos do ensino 
fundamental e do ensino médio e a(s) língua(s) estrangeira(s) moderna(s), na parte 
diversificada. 

Art. 23. O currículo da educação profissional técnica de nível médio será organizado 
de acordo com os preceitos estabelecidos na LDB, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e em 
matéria específica, delineando o perfil profissional com base nas competências de cada 
habilitação. 

§ 1º A educação profissional técnica de nível médio terá organização curricular 
própria e será oferecida articulada com o ensino médio nas seguintes formas: 

I - articulada com o ensino médio:  
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a) integrada com matrícula única, na mesma instituição educacional;  

b) concomitante com matrícula distinta, na mesma ou em distintas instituições; e 

c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas 
instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo 
de intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado; e  

II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 

§ 2º As alternativas de que trata o § 1º, consubstanciadas no plano de curso, é 
prerrogativa de cada instituição, devendo o perfil profissional de conclusão definir a 
identidade do curso. 

§ 3º A Organização Curricular da educação profissional é estruturada em 
componentes curriculares agrupados na forma de módulos e desenvolvida segundo os 
princípios estabelecidos nas respectivas disposições legais. 

§ 4º A Organização Curricular e o plano de estágio supervisionado que integram o 
Projeto Político Pedagógico definem a carga horária, a programação, as formas de execução e 
os procedimentos avaliativos do estágio.  

Art. 24. As instituições educacionais podem atuar em regime de 
intercomplementaridade entre si ou com outras instituições sociais, a fim de aproveitar 
estudos e serviços educacionais específicos. 

Parágrafo único. A intercomplementaridade deve assegurar a unidade curricular, a 
fim de garantir idêntico valor formativo e a oferta dos componentes curriculares por 
professores habilitados na forma da lei.  

Art. 25. As instituições educacionais que atendem estudantes com necessidades 
educacionais especiais devem estruturar o seu currículo e sua organização curricular 
observando: 

I - a base nacional comum; 

II - a parte diversificada que desenvolve a autoconfiança e a integração familiar e 
social; 

III - a adaptação curricular, adequando o ritmo próprio do estudante e a 
especificidade do atendimento; 

IV - os critérios de acompanhamento e avaliação que possibilitam avanços 
progressivos, sem a obrigatoriedade de regime seriado; e 

V - o que assevera a legislação pertinente. 

Seção VI 
Do Pedido 

 
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. 
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§ 1º O pedido de aprovação de Proposta de Organização Curricular só poderá ser 
protocolado, neste CEE, pelo representante legal da 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. 27. O processo que trata exclusivamente de alterações à Organização Curricular 
da instituição educacional deverá ser instruído na sequência indicada, com as seguintes peças: 

I - requerimento dirigido à Presidência deste Conselho, solicitando aprovação da 
Organização Curricular, subscrito pelo representante legal da pessoa física ou jurídica que 
mantém a instituição educacional; 

II - cópia do ato de credenciamento, quando houver, e ato(s) autorizativo(s) em vigor; 

III - Organização Curricular contemplando as alterações propostas, informando a 
partir de que ano deverá ser desenvolvida e o nível de ensino de que trata, incluindo, quando 
couber, a educação infantil;  

IV - cópia(s) da(s) Organização(ões) Curricular(es) em vigor, devidamente 
aprovada(s) por este CEE, excetuando-se  o  pedido inicial  referente à proposta da educação 
infantil; 

V - cópia do Projeto Político Pedagógico da instituição educacional; 

VI - cópia do Regimento Escolar devidamente aprovado por este CEE; e 

VII - Calendário Escolar do ano letivo inicial de execução da proposta, elaborado em 
consonância com as normas legais vigentes e ajustada às características da instituição.  

Parágrafo único.  A instituição educacional que pretenda requerer as alterações da 
Organização Curricular e do Projeto de Regimento Escolar ou Projeto de Emenda ao 
Regimento Escolar deverá fazê-lo em processos distintos. 

Art. 28. As propostas de alteração das Organizações Curriculares das instituições 
educacionais integrantes da Rede Pública Estadual deverão ser apreciadas pelo órgão próprio 
da SEED e encaminhadas à Câmara competente deste CEE para aprovação. 

Parágrafo único. Caberá a Assessoria de Legislação e Normas deste Conselho a 
apreciação de processos de alteração de Organização Curricular não contemplados no caput. 

Art. 29. As instituições educacionais, nos pedidos requeridos a este CEE, de 
credenciamento, autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação do 
reconhecimento deverão seguir as diretrizes contidas nesta Resolução, no que concerne a 
apresentação da(s) Organização(ões) Curricular(es). 
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Seção VII 
Da Elaboração  

 

Art. 30. As instituições educacionais devem elaborar suas Organizações Curriculares 
observando: 

I - quanto à carga horária anual: 

a) nos níveis da educação infantil, ensino fundamental e ensino  médio, a carga 
horária mínima de oitocentas horas anuais distribuídas por no mínimo duzentos dias letivos; 

b) na jornada escolar em período integral, a carga horária mínima de mil e 
quatrocentas horas, distribuídas em duzentos dias letivos; e 

c) na educação de jovens e adultos: 

1.  a carga horária mínima de oitocentas  horas, distribuídas em duzentos dias letivos 
e com duração de um ano, para os anos iniciais do ensino fundamental; 

2. a carga horária mínima de mil e seiscentas horas, distribuídas em quatrocentos 
dias letivos e com duração de dois anos, para os anos finais do ensino fundamental; 

3. a carga horária mínima de mil e duzentas horas, distribuídas em trezentos dias 
letivos e com duração de um ano e seis meses para o ensino médio; e 

4. na educação profissional, a carga horária será a prevista para cada Curso Técnico, 
tomando como base o Cadastro Nacional de Curso Técnico, produzido pelo Ministério da 
Educação; e 

II - quanto à carga horária diária: 

a) na educação infantil, a carga horária mínima de quatro horas de efetivo trabalho 
educacional; 

b) nos ensinos fundamental e  médio, a carga horária mínima de quatro horas de 
efetivo trabalho escolar; 

c) na jornada escolar em período integral, a carga horária mínima de sete horas de 
efetivo trabalho educacional/escolar; 

d) na educação de jovens e adultos, a carga horária mínima de quatro  horas de 
efetivo trabalho escolar; e 

e) na educação profissional, a carga horária mínima será de quatro horas de efetivo 
trabalho escolar. 

Art. 31. As instituições educacionais que ofertam a educação profissional articulada 
com o ensino médio deverão observar a carga horária mínima prevista no Art. 30 desta 
Resolução. 
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CAPÍTULO III 
DO REGIMENTO ESCOLAR 

 
Seção I 

Das Disposições Preliminares 
 

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. 33. O Regimento Escolar tem como principais objetivos: 

I - contribuir para o sucesso do processo educativo, desenvolvendo a compreensão de 
que todos são responsáveis pelo resultado da aprendizagem; 

II - estabelecer normas para o funcionamento da instituição educacional e para a 
convivência harmônica da comunidade escolar, estimulando o desejo de participação e a co-
responsabilidade, sustentada na decisão coletiva; e 

III - disciplinar as atribuições dos profissionais que atuam na instituição educacional, 
dos organismos colegiados e dos estudantes. 

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. 

Art. 35. Os Projetos de Regimentos Escolares deverão ser encaminhados ao CEE 
para aprovação pela Câmara competente e decisão do Plenário, mediante elaboração de novo 
texto regimental com inteiro teor ou sob a forma de Projeto de Emenda ao Regimento Escolar. 

§ 1º Os pedidos de aprovação de Projeto de Regimento Escolar ou Projeto de 
Emenda ao Regimento Escolar só poderão ser protocolados, neste CEE, pelo representante 
legal da instituição educacional até o dia 31 de agosto do ano que antecede a sua vigência. 

§ 2º A instituição educacional poderá realizar alterações ao Regimento Escolar sob a 
forma de Emenda no máximo três vezes. 

§ 3º As alterações ao Regimento Escolar ou Emenda ao Regimento Escolar propostos 
pela instituição educacional só entrarão em vigor no ano seguinte ao da entrada do processo 
no CEE. 

 

Seção II 
Do Pedido 

 

Art. 36.  O processo que trata exclusivamente de Regimento Escolar ou Emenda ao 
Regimento Escolar deverá ser instruído na sequência indicada, com as seguintes peças: 
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I - requerimento dirigido à Presidência deste Conselho, solicitando aprovação do 
Regimento Escolar ou da Emenda ao Regimento Escolar, subscrita pelo representante legal da 
pessoa física ou jurídica que mantém a instituição educacional; 

II - cópia do ato de credenciamento, quando houver, e ato(s) autorizativo(s) em 
vigor; 

III - cópia da Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

IV - cópia do Regimento Escolar imediatamente anterior, devidamente aprovado por 
este CEE;  

V - cópia da Organização Curricular em vigor, devidamente aprovada por este CEE; 

VI - Projeto de Regimento Escolar ou Projeto de Emenda ao Regimento Escolar; e 

VII - Calendário Escolar, elaborado em consonância com as normas legais vigentes e 
ajustado às características da instituição educacional.  

Parágrafo único. Os representantes legais da instituição educacional deverão 
apresentar duas vias do inteiro teor do Projeto de Regimento Escolar ou do Projeto de Emenda 
ao Regimento Escolar em pastas classificadoras, após análise técnica das Assessorias 
competentes do pedido. 

Art. 37. O Regimento Escolar é peça obrigatória e integrante da instrução de 
processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos níveis e 
modalidades da Educação Básica ofertados pelas instituições educacionais.  

Art. 38.  Os processos exclusivos de aprovação de Regimento Escolar ou Emenda ao 
Regimento Escolar serão analisados neste CEE: 

I - pela Assessoria Técnica de Educação Básica, quando tratar de níveis específicos 
da Educação Básica; e 

II - pela Assessoria Técnica de Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos 
e Educação Especial, quando tratar de modalidades específicas da Educação Básica. 

§ 1º Na hipótese do Projeto de Regimento Escolar ou do Projeto de Emenda ao 
Regimento Escolar contemplar dispositivos dos níveis e modalidades previstos nos incisos 
deste artigo, caberá as duas Assessorias a sua análise, no que compete. 

§ 2º Os Regimentos Escolares pertencentes às instituições educacionais integrantes 
da Rede Pública Estadual, deverão ser apreciados pelo órgão próprio da SEED e 
encaminhados à Câmara competente deste CEE para aprovação. 

Art. 39. O Conselho Estadual de Educação deverá enviar ao órgão próprio de 
fiscalização do sistema e à instituição educacional uma via do Regimento Escolar, 
devidamente aprovado. 

Seção III 
Das Diretrizes para Elaboração do Regimento Escolar 

 

Art. 40.  O Regimento Escolar poderá conter a seguinte estrutura:  
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I - capa, contemplando o nome da instituição educacional, município onde se localiza 
e o objeto de que trata o documento; 

II - índice; e 

III - corpo do Regimento - parte normativa. 

Art. 41. O Regimento Escolar é um texto legal, sendo obrigatório na sua construção 
que a instituição educacional observe as normas para elaboração e redação dos atos 
normativos, considerando os seguintes princípios: 

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir do artigo 10; 

II - os artigos serão desdobrados em parágrafos; os parágrafos, em incisos; os incisos, 
em alíneas; e as alíneas, em itens; 

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de numeração 
ordinal até o nono e cardinal a partir do 10, utilizando-se, quando existir apenas um, a 
expressão “Parágrafo único” por extenso; 

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos; as alíneas por letras 
minúsculas; e os itens, por algarismos arábicos; 

V - o agrupamento de artigos constitui a subseção ou a seção, a depender da situação; 
o de seções, o capítulo; o de capítulos, o título; e o de títulos, o Regimento; 

VI - as seções serão identificadas por algarismos romanos, grafadas em letras 
minúsculas e em negrito; 

VII - os capítulos e títulos serão grafados em letras maiúsculas e identificados por 
algarismos romanos; 

VIII - os artigos poderão, também, ser agrupados em disposições introdutórias, 
gerais, finais ou transitórias, conforme necessário; 

IX - no artigo final deve ser declarada a vigência do documento; e  

X - haverá fecho com indicação de local, data e assinatura de autoridade escolar, que 
rubricará todas as páginas que constituem o documento. 

Art. 42. Além das normas elencadas no Art. 41, o Regimento Escolar deverá: 

I - conter um índice com páginas numeradas;  

II - ser redigido com precisão e ordem lógica, de forma sucinta, clara e objetiva; e 

III - não conter rasuras. 

 

Seção IV 
Da Configuração  

 

Art. 43. As instituições educacionais deverão adotar como referência para elaboração 
do Regimento Escolar a seguinte configuração: 
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I - TÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: este título incluirá os 
seguintes temas: 

a) CAPÍTULO I: DA IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E 
DA ENTIDADE MANTENEDORA:  

1. denominação da instituição educacional, CNPJ, endereço, CEP, telefone e 
endereço virtual, definição da categoria administrativa, nos termos do Art. 20 da Lei nº 
9.394, de 1996; 

2. indicação do Decreto de Criação, para instituições públicas e/ou identificação da 
entidade mantenedora; 

3. citar os níveis e/ou modalidades de ensino ofertados e/ou pretendidos; e 

4. registro do ato legal de credenciamento, autorização ou reconhecimento ou 
renovação da autorização de funcionamento de níveis de ensino e/ou modalidades da 
Educação Básica, quando for o caso, e/ou manter o espaço para o número do ato, a ser 
complementado após autorização emanada deste CEE; e 

b) CAPÍTULO II: DOS FINS E OBJETIVOS: 

1. FINS: são os propósitos da ação educativa da instituição educacional e devem ser 
definidos em consonância com as finalidades estabelecidas para a Educação Básica na Lei nº 
9.394, de 1996, Art. 22, e com os objetivos próprios de cada etapa e modalidade; 

2. OBJETIVOS DAS ETAPAS E MODALIDADES: são os resultados a serem alcançados 
em decorrência da ação educativa desenvolvida em cada uma das etapas e modalidades de ensino e 
devem estar de acordo com o que estabelece a LDBEN, no que se refere à educação infantil, Art. 29, o 
ensino fundamental, Art. 32, e o ensino médio, Art. 35, ou daquela a qual a instituição educacional se 
propõe a oferecer; 

3. a escola deverá elaborar seus objetivos considerando sua natureza social, cultural, 
formativa e cidadã, os níveis de ensino ministrados e as peculiaridades da comunidade 
escolar; e 

4. além dos objetivos e finalidades previstos nesta alínea, a instituição poderá definir outros 
que atendam  especificamente à realidade da comunidade a que serve; 

II - TÍTULO II: DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: dispõe sobre a 
composição estrutural da instituição educacional, contemplando: 

a) CAPÍTULO I: DA GESTÃO ESCOLAR: este capítulo informará sobre a 
constituição da gestão, qualificação exigida para os titulares dos cargos nos termos da 
legislação de ensino vigente e suas atribuições, tais como: 

1. Direção/Núcleo Gestor; 

2. Corpo docente; e 

3.  Apoio pedagógico; 
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b) CAPÍTULO II: DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: descrição 
dos serviços de que a instituição educacional dispõe, explicitando a sua composição, seu 
funcionamento e suas atribuições da seguinte forma: 

1. Seção I: Da Secretaria Escolar e Do Apoio Administrativo: vinculados à direção 
da instituição educacional, são encarregados das atividades de escrituração, registro, 
arquivamento, elaboração e expedição de correspondência de documentos escolares etc., 
devendo constar dispositivos sobre sua constituição, qualificação dos seus responsáveis, os 
serviços que lhes são subordinados e as atribuições dos responsáveis e seus auxiliares; e 

2. Seção II: Do Serviço de Apoio Administrativo: são os serviços de que a instituição 
dispõe para o exercício de suas atribuições;  

c) CAPÍTULO III: DO SERVIÇO TÉCNICO-PEDAGÓGICO: deve tratar apenas 
dos serviços de que a instituição educacional dispõe, qualificação de quem exercerá as 
funções, observando o aspecto legal da profissão ou função e das atribuições dos seus 
responsáveis, organizados nas seguintes seções:  

1. Seção I: Do Serviço de Coordenação Pedagógica; 

2. Seção II: Da Biblioteca e/ou sala de leitura, e/ou sala de multimeios; e 

3. Seção III: Do Laboratório, quando for o caso; 

d) CAPÍTULO IV: DA ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE: de 
caráter facultativo, deve tratar somente dos serviços que a instituição oferece e suas 
atribuições; 

            e) CAPÍTULO V: DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS: deve tratar dos diversos 
organismos colegiados, quando for o caso, mencionadas as composições, os funcionamentos e 
as atribuições, conforme organizados na instituição educacional; e 

              f) CAPÍTULO VI: DAS INSTITUIÇÕES COMPLEMENTARES: deverá  dispor 
sobre as instituições que auxiliam a instituição educacional, informando suas composições, 
funcionamento e atribuições, observadas as legislações específicas e estatutos aprovados pelos 
órgãos próprios; 

III - TÍTULO III: DO REGIME DISCIPLINAR: deve estabelecer para os 
profissionais do magistério e da educação escolar básica e estudantes os direitos, deveres, 
proibições e as sanções aplicáveis observadas as legislações pertinentes, explicitados em 
capítulos: 

a) CAPÍTULO I: DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DA EDUCACÃO 
BÁSICA ESCOLAR: a escola deverá descrever, sucintamente, os princípios que regem as 
relações entre os participantes do processo educativo e de gestão escolar, explicitados nos 
direitos, deveres e proibições de todos os envolvidos neste processo, respeitando-se as 
disposições das legislações pertinentes; e 

b) CAPÍTULO II: DOS ESTUDANTES: deverá descrever os seus direitos, deveres e 
proibições constituídos de normas decorrentes das disposições legais (Constituição Federal e 
Estadual, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Estatuto da Juventude, Estatuto do idoso; Estatuto da Igualdade Racial; Estatuto da 
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Pessoa com Deficiência), normas emanadas da própria instituição educacional e demais 
legislações pertinentes, bem como as sanções aplicáveis; 

IV - TÍTULO IV: DO REGIME ESCOLAR, DO REGIME DIDÁTICO E DAS 
NORMAS DE CONVIVÊNCIA: este título conterá três capítulos, acrescidos de seções: 

a) CAPÍTULO I: DO REGIME ESCOLAR: este capítulo tratará dos temas a 
seguir, organizados em seções: 

1. Seção I: Da Organização: definir a organização do ensino adotada: seriada, ciclos, 
etapas, períodos semestrais, alternância regular de períodos, ou outros critérios, conforme 
determina o Art. 23 da Lei nº 9.394, de 1996; 

2. Seção II: Dos Níveis e Modalidades da Educação Básica: indicar os níveis de 
ensino que ministrará e suas finalidades e as modalidades de ensino e suas finalidades;  

3. Seção III: Do Calendário Escolar:  

3.1. registrar, quando couber, que toda e qualquer programação constante no Projeto 
Político Pedagógico da instituição educacional, com frequência obrigatória de estudantes e 
orientação dos professores, será incluída no total de dias letivos e horas de trabalho educativo, 
quando tratar da educação infantil, e de efetivo trabalho escolar, quando tratar do ensino 
fundamental e médio;  

3.2.  definir o regime se anual ou semestral, o mínimo de dias e horas destinados ao 
trabalho educacional/escolar efetivo, o planejamento didático, os períodos para recuperação, 
as férias escolares e outros, devendo observar a legislação vigente, contemplando ainda: 

3.2.1.  cabeçalho, onde constará nome completo da instituição educacional; endereço 
completo; telefone, fax, e-mail; ato legal de autorização; etapas e modalidades de ensino; 
regime anual ou semestral – módulos, em semanas; 

3.2.2. a estrutura  com símbolos ou cores indicativos das datas e eventos; número de 
dias letivos de cada mês, com total semestral ou anual, conforme o caso; e 

3.2.3. a legenda contendo período de férias e recesso escolar; início e término do 
semestre e ano letivo; estudos de recuperação; exames finais;  reuniões; feriados; 
comemorações cívicas e sociais; sábados letivos;  e período de matrícula; 

4. Seção IV: Da Matrícula e Transferência:  

4.1. estabelecer as normas que a instituição educacional adota para efetuar a 
matrícula, informando qual a documentação exigida; e  

4.2. transferências, expressando critérios para aceitação e expedição, observando o 
que dispõe a legislação pertinente; e 

5. Seção V: Dos Procedimentos para Classificação, Reclassificação, Progressão 
Parcial e/ou Continuada, Aceleração de Estudos, Avanço nas Séries/Anos e nos Cursos, 
Aproveitamento de Estudos, Complementação Curricular: indicar os procedimentos que 
adotará, em consonância com os Arts. 23 e 24 da Lei nº 9.394, de 1996, e legislação emanada 
do CEE; e 
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b) CAPÍTULO II: DO REGIME DIDÁTICO: este capítulo retratará a essência do 
projeto pedagógico da instituição, com os temas a seguir, distribuídos em seções: 

1. Seção I: Da Organização Curricular:  

1.1. a instituição educacional deverá registrar, sinteticamente, a organização e a 
composição curricular e obedecer ao disposto na Lei Federal nº 9.394, de 1996, e as normas 
do Conselho Nacional e Estadual de Educação, no que se aplica aos interesses de seu Projeto 
Político Pedagógico, inclusive da educação infantil, quando couber; e 

1.2.  o período de tempo integral, quando for o caso, deverá ter jornada escolar diária 
mínima de sete horas e carga horária anual de 1.400 horas, contempladas na Organização 
Curricular; 

2.  Seção II: Da Avaliação do Desempenho do Estudante: a instituição educacional 
tem autonomia para estabelecer as formas de avaliação do rendimento escolar, devendo 
amparar-se nos critérios fixados na LDBEN, incluindo nesta seção, subseções que versem 
sobre frequência, progressão sequencial, recuperação, promoção, progressão parcial, 
progressão continuada, possibilidades de avanço, aceleração de estudos, aproveitamento de 
estudos concluídos com êxito, classificação e reclassificação do estudante e especificar a 
aplicação e formas de operacionalização de todos os documentos de avaliação utilizados, 
procedimentos que deverão constar também no Projeto Político Pedagógico, contemplando a 
exemplo: 

2.1. Subseção I: Da Verificação do Rendimento Escolar: citar critérios utilizados 
para avaliação qualitativa e quantitativa, quando couber; 

2.2. Subseção II: Da Frequência: o controle de frequência do estudante será 
efetuado sobre o total de horas letivas para aprovação, exigindo-se a frequência mínima de 
sessenta por cento na pré-escola e setenta e cinco por cento nos níveis fundamental e médio, 
ficando o controle sistemático a cargo da instituição educacional, devendo ser observados os 
incisos III, VII e VIII do Art. 12 e inciso I do Art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, bem como as 
normas emanadas deste CEE; 

2.3. Subseção III: Da Recuperação: definir a forma que será oferecida, em 
consonância com o Art. 24 da LDBEN; 

2.4. Subseção IV: Da Promoção: determinar os critérios para a possibilidade do 
prosseguimento de estudos;  

2.5. Subseção V: Da adaptação curricular na forma da lei; e 

2.6. Subseção VI: Da Progressão Parcial, caso a instituição educacional pretenda 
ofertar; e 

3. Seção III: Dos Certificados e Diplomas: informar os critérios e normas para a 
emissão e registro de certificados e diplomas, cabendo à instituição educacional a sua 
expedição, bem como de declaração de conclusão de anos/séries ou outras formas; e  

V - TÍTULO V: DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS:  

a) outros registros, julgados necessários, devem ser inseridos neste título; 
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b) ressaltar que o Regimento Escolar, para efeitos jurídico-educacionais, ampara 
legalmente a execução do Projeto Político Pedagógico;  

c) fixar a data inicial da vigência do regimento, de acordo com as normas do 
sistema de ensino; e 

d) data e assinatura do diretor ou representante legal. 

 
Seção V 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 44.  No ato da matrícula a instituição educacional deverá colocar à disposição 
dos responsáveis e dos estudantes cópia impressa do Regimento Escolar devidamente 
aprovado por este CEE. 

Parágrafo único. A instituição educacional deverá manter constantemente cópia 
impressa do Regimento Escolar devidamente aprovado em local de fácil acesso na Secretaria, 
à disposição da comunidade escolar.  

 
 

CAPÍTULO V 
DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 45.  Na elaboração do Calendário Escolar, a instituição educacional deverá 
observar as diretrizes do Projeto Político Pedagógico, a legislação vigente e as normas do seu 
Regimento Escolar, contendo as seguintes informações: 

I - no cabeçalho: 

a) nome completo da instituição educacional; 
b) endereço completo; 
c) telefone, fax, e-mail; 
d) ato legal de autorização; 
e) etapas e modalidades de ensino; e 
f) regime anual ou semestral - módulo em semanas; 
II - na estrutura: 
a) símbolos ou cores indicativos das datas e eventos; e 
b) número de dias letivos de cada mês, com total semestral ou anual, conforme o 

caso; e 
III - na legenda: 
a) período de férias e recesso escolar; 
b) início e término do semestre e ano letivo; 
c) estudos de recuperação; 
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d) exames finais;  
e) reuniões; 
f) feriados, comemorações cívicas e sociais; 
g) sábados letivos; e 
h) período de matrícula. 

Parágrafo único.  Não poderão, no Calendário Escolar, ser computados como dias 
letivos o tempo reservado aos exames finais, os dias de estudos de recuperação e as reuniões. 

Art. 46.  Na oferta de diferentes modalidades ou etapas de ensino, cujos dados não 
coincidirem com os fixados no calendário, a instituição educacional deverá elaborar 
calendário específico para cada modalidade ou etapa. 

Art. 47. O calendário escolar deverá ser acostado aos processos requeridos a este 
CEE que versarem sobre: 

I - autorização de funcionamento de níveis e modalidades de ensino; 

II - autorização para funcionamento da ampliação física das instituições educacionais 
integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe; 

III - aprovação de Organização Curricular; e 

IV - aprovação de Regimento Escolar ou Emenda ao Regimento Escolar. 

Parágrafo único. Será apresentado o calendário escolar do ano referente ao pedido. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS  

 

Art. 48.  No ato de qualquer pedido, objeto desta Resolução, a instituição educacional 

deverá disponibilizar, além da apresentação física, o documento proposto por meio de mídia.  

Art. 49.   O Projeto Político Pedagógico relativo à educação infantil deve contemplar de forma 
integral, as tarefas tipicamente educativas e as de cuidados gerais, considerando-se as necessidades e 
potencialidades características do estágio de desenvolvimento da criança. 

Art. 50.  Os vários documentos que definem e regulamentam as atividades escolares integram o 

Projeto Político Pedagógico, sob a forma de anexo. 

Art. 51.  As instituições educacionais deverão assegurar, no Projeto Político 
Pedagógico e no Regimento Escolar, no que concerne aos três anos iniciais do ensino 
fundamental: 

I - a alfabetização e o letramento; 

II - o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo os componentes 

curriculares previstos nesta Resolução; e 
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III - a continuidade da aprendizagem, considerando os três anos iniciais do ensino 

fundamental como um bloco pedagógico ou ciclo sequencial não passível de interrupção na 

passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro, mesmo que 

a escola, no uso de sua autonomia, faça opção pelo regime seriado. 

Art. 52.  As instituições educacionais deverão adequar seus Projetos Políticos 

Pedagógicos e seus instrumentos de execução de acordo com as normas estabelecidas 

nesta Resolução, até o dia 31 de agosto de 2016, exceção às instituições educacionais 

contempladas nos casos previstos no inciso I, do Art. 69, da Resolução Normativa 

2/2014/CEE. 

Parágrafo único. Os processos em tramitação neste CEE, excetos os que estejam nas 

Câmaras, serão adequados a esta Resolução, após a data de sua publicação. 

Art. 53.  Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Estadual de Educação. 

Art. 54.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as Resoluções nos 60/98/CEE, 82/1998/CEE, 23/2002/CEE e 397/2007/CEE e o 
Art. 8º da Resolução 5/2014/CEE. 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 26 de novembro de 2015. 
 

 
 
 

JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 
Conselheiro Presidente  


