
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 160, DE 15/06/2005 

Dispõe sobre a oferta da disciplina Educação 

Física enquanto componente curricular da 

Educação Básica, no turno noturno e na 

modalidade presencial da Educação de Jovens 

e Adultos, nas redes pública e privada do 

Sistema Estadual de Ensino. 

 

A Presidente do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso XXX do artigo 9° da Lei 
n° 2.656, de 08 de fevereiro de 1988, na redação dada pela Lei Federal n° 10.793, de 1° 
de dezembro de 2003, no §3° do artigo 26 da Lei n° 9.394, de 20 de novembro de 1996 
(LDB), e com fundamento no Parecer nº 104/CEE/CPLN, aprovado em Sessão Plenária 
de 15 de junho de 2005, resolve: 

Art. 1° - A Educação Física, componente curricular obrigatório da Educação 
Básica, deverá ser oferecida pelas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de 
Ensino, nos turnos diurno e noturno e na modalidade presencial da Educação de Jovens 
e Adultos.  

§ 1° A disciplina Educação Física será inserida na carga horária mínima 
estabelecida na Lei n° 9.394/1996, para os níveis fundamental e médio da Educação 
Básica.  

§ 2° A prática da Educação Física será facultativa aos alunos amparados pela 
Lei Federal n° 10.793/2003, a saber:  

I - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

II - maiores de trinta anos de idade;  

III - que estiver prestando serviço militar ou que, em situação similar, estiver 
obrigado à prática da Educação Física;  

IV - amparados pelo Decreto-Lei n° 1.044, de 21 de outubro de 1969; 

V - que tenha prole.  

Art. 2° - É da competência das instituições de ensino operacionalizar formas de 
oferta flexíveis e adequadas às características do aluno, em conformidade com suas 
propostas pedagógicas, para a prática da Educação Física no turno noturno e na 
modalidade presencial da Educação de Jovens e Adultos. 

 



Art. 3° - A observância à oferta da disciplina Educação Física no turno noturno e 
na modalidade presencial da Educação de Jovens e Adultos será obrigatória a partir do 
ano 2006, sendo facultativa no período de transição compreendido entre a publicação da 
Lei n° 10.793/2003 e o final do ano de 2005. 

§ 1º No período de transição, as escolas poderão apresentar formas alternativas de 
organização curricular, com as adaptações que julgarem necessárias, para o 
oferecimento da disciplina Educação Física no turno noturno e na modalidade 
presencial da Educação de Jovens e Adultos.  

§ 2° Até o final do corrente ano, as instituições de ensino que oferecem o turno 
noturno e a modalidade presencial da Educação de Jovens e Adultos deverão dar 
entrada neste Órgão em suas organizações curriculares e respectivas propostas 
pedagógicas devidamente adequadas à Lei n° 10.793/2003. 

§ 3° Fica delegada competência para a devida apreciação das organizações 
curriculares e propostas pedagógicas das instituições pertencentes à rede pública 
estadual, ao Departamento de Inspeção Escolar - DIES/SEED.  

Art. 4° - A disciplina Educação Física deverá ser ministrada por profissional 
devidamente habilitado, portador de licenciatura plena específica da respectiva 
disciplina, para os quatro últimos anos do ensino fundamental e ensino médio e, para as 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, na ausência do professor especialista, 
admite-se o professor regente da classe.  

Art. 5° - Os processos de autorização de instituições públicas e particulares de 
ensino que ofertem a Educação Básica nos níveis fundamental e médio no turno noturno 
e na modalidade presencial da Educação de Jovens e Adultos, somente serão 
protocolizados neste Conselho em consonância com os ditames desta Resolução, 
especificamente no que concerne ao componente curricular Educação Física.  

Art. 6° - Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 15 de junho de 2005. 

 

 

MARLENE ALVES CALUMBY 

Presidenta 

 

Homologada em 18 de julho de 2005 

LINDBERGH GONDIM DE LUCENA 

Secretaria de Estado da Educação 
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