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RESOLUÇÃO Nº. 003, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 
 
 
 

Estabelece diretrizes para implantação da oferta da 
Língua Espanhola no Sistema Estadual de Ensino.  

 
 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 2.656, de 08 de janeiro de 1988 e 
tendo em vista o disposto no artigo 36, inciso III da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
e com fundamento na Lei nº 11.161/2005 e no Parecer CNE/CEB nº. 18/2007, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º A oferta da disciplina Língua Espanhola no Ensino Médio será obrigatória para a 
escola e de matrícula facultativa para o aluno.  
 
Parágrafo único. Nos currículos do Ensino Fundamental a inclusão da Língua Estrangeira 
Moderna-Espanhol será de caráter facultativo para as instituições de ensino. 
 
Art. 2º Caberá à comunidade escolar a escolha da Língua Estrangeira Moderna ministrada na 
instituição de ensino, obedecendo ao inciso III do Artigo 36 da Lei nº 9.394/96. 
  
§ 1º Caso a comunidade escolar opte pela oferta da Língua Espanhola como Língua 
Estrangeira Moderna obrigatória, a instituição de ensino deverá também oferecer uma 
segunda Língua Estrangeira de caráter optativo para o aluno. 
 
§ 2º A Língua Estrangeira Moderna ofertada como obrigatória ou de matrícula facultativa 
para o aluno, será incluída no cômputo da carga horária da parte diversificada da organização 
curricular. 
 
Art. 3º A inclusão da Língua Espanhola nos currículos das instituições de Ensino Médio 
públicas e privadas deverá ser implementada no ano de 2010. 
 
Art. 4º Para o exercício da docência em Língua Espanhola o profissional deverá comprovar a 
habilitação em: 
I - Licenciatura Plena em Língua Espanhola; ou 
II – Licenciatura Plena em Letras Português, com habilitação em Língua Espanhola. 
 
§ 1º Em caráter temporário, serão admitidos docentes com formação em outra Licenciatura 
Plena, desde que comprovem conclusão em Curso de Língua Espanhola, com carga horária 
mínima de 200 (duzentas) horas. 
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§ 2º O caráter temporário de que trata o § 1º deste artigo será de no máximo 05 (cinco) anos, a 
contar da data da publicação desta Resolução.  
 
Art. 5º A oferta da Língua Espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no 
horário regular de aula dos alunos.  
 
Art. 6º A rede privada de ensino poderá tornar disponível a oferta da Língua Espanhola por 
meio de diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos 
alunos até a matrícula em cursos e Centros de Estudos de Língua Moderna. 
 
§ 1º Em caso da oferta de Língua Espanhola em cursos ou Centro de Língua Estrangeira 
Moderna a Escola deverá atender às seguintes determinações: 
 
a) firmar convênio de intercomplementaridade; 
b) elaborar plano de ensino unificado com o curso ou centro; 
c) comprovar a habilitação do docente exigida nos incisos I e II do artigo 4º; 
d) realizar o acompanhamento dos alunos e controlar sua freqüência, carga horária e 

avaliação, para fins de registro na documentação escolar. 
 

§ 2º O Projeto Pedagógico e o Regimento Escolar devem referendar as alíneas contidas no § 
1º deste artigo. 
 
§ 3º Na instrução dos Processos de autorização ou reconhecimento junto a este Conselho 
Estadual de Educação, as instituições de ensino deverão contemplar as determinações das 
alíneas do § 1º deste artigo no Regimento Escolar, quando couber, e na Proposta Pedagógica.  
  
Art. 7º As unidades escolares poderão organizar classes ou turmas para oferta da Língua 
Espanhola com alunos de séries distintas ou outra forma de organização, com níveis de 
conhecimentos equivalentes da referida disciplina. 
 
Art. 8º Para a implantação da Língua Espanhola no currículo escolar, a instituição de ensino 
deverá atender ao estabelecido nesta Resolução, adequando seu Regimento Escolar, quando 
couber, sua Proposta Pedagógica e a respectiva Organização Curricular. 
  
Art. 9º Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Resolução nº. 490/2005/CEE, de 19/12/2005. 
 

 
Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 22 de dezembro de 2009. 

 
 
 
 

ANA LÚCIA LIMA DA ROCHA MURICY SOUZA 
Presidenta 

 
 
 


