
 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 334/CEE, DE 26/10/2006 

 

Dispõe sobre normas para a implementação do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos de duração no Sistema Estadual de Ensino de 

Sergipe e dá outras providências. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso de 
suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na Constituição Federal de 
1988, arts. 205 e 206; Leis Federais nºs 11.114/2005 e 11.274/2006; Lei nº 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 53 e 54; Lei nº 10.172/2001 – Plano 
Nacional de Educação; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional/LDBEN; e com fundamento no Parecer CNE/CEB 4/2000; Parecer CNE/CEB 
18/2005 e Resolução CNE/CEB  03/2005, resolve: 

Art. 1º. As instituições pertencentes às Redes Pública e Privada do Sistema 
Estadual de Ensino deverão implementar o oferecimento do Ensino Fundamental com 
duração de 9 (nove) anos, com matrícula a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

§ 1º. Os Sistemas Públicos Estadual de Ensino e Municipais, quando couber, 
deverão manter a obrigatoriedade de matrícula e freqüência das crianças a partir dos 6 
(seis) anos, constituindo os seus planos de universalização do ensino fundamental. 

§ 2º. As instituições de ensino das redes pública e privada terão prazo até o 
ano de 2010 para implementar o ensino fundamental de 9 (nove) anos. 

Art. 2º. A Educação Infantil atenderá às crianças na faixa etária de até 5 
(cinco) anos de idade, compreendendo a Creche até os 3 (três) anos  e a Pré-Escola, 
4(quatro) e 5 (cinco) anos. 

Art. 3º. A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 
compreenderá cinco anos iniciais, com crianças na faixa etária de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos de idade e quatro anos finais, dos 11 (onze) aos 14 (quatorze) anos de idade. 

Art. 4º. No Sistema Estadual de Ensino a matrícula no Ensino Fundamental 
de 9 (nove) anos dar-se-á aos 6 (seis) anos de idade completos ou a completar até o 
início do ano letivo. 

Parágrafo único - Será admitida, excepcionalmente, a matrícula de aluno 
com idade inferior aos mínimos definidos no caput deste artigo, com obediência à 
legislação vigente. 

 



Art. 5º. A instituição de ensino, ao implementar o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos, deverá adequar-se à seguinte estrutura: 

 

IDADE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL EM 8 
ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL EM 9 

ANOS 

6 anos Alfabetização 1º ano 

7 anos 1ª série 2º ano 

8 anos 2ª série 3º ano 

9 anos 3ª série 4º ano 

10 anos 4ª série 5º ano 

11 anos 5ª série 6º ano 

12 anos 6ª série 7º ano 

13 anos 7ª série 8º ano 

14 anos 8ª série 9º ano 

 

Art. 6º. A partir da implementação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 
a instituição de ensino poderá administrar a convivência dos planos curriculares do 
Ensino Fundamental de 8 anos, para as crianças de 7(sete) anos que ingressarem em 
2007 e em anos anteriores, e de 9(nove) anos para as turmas de crianças de 6(seis) anos 
de idade ingressantes em 2007 e nos anos posteriores. 

 § 1º. Ao emitir o competente documento para a transferência  do aluno, a 
instituição de ensino fará constar, no campo de observações, a situação do oferecimento 
do Ensino Fundamental em 8 (oito) ou 9 (nove) anos. 

§ 2º. As instituições de ensino, ao matricularem alunos transferidos de outras 
instituições, deverão observar o documento de origem no que concerne à duração do 
ensino fundamental, a fim de situá-los adequadamente na série/ano.     

Art. 7º. A instituição de ensino que já ministra, concomitantemente, a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental da 1ª à 4ª séries ou da 1ª à 8ª séries, 
devidamente autorizada por este Conselho, deverá dar entrada, no ano anterior à 
implementação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, em processo instruído com as 
seguintes peças: 

I. requerimento encaminhado ao presidente do CEE; 
II. Emenda ao Regimento Escolar ou novo Regimento, conforme o caso; 
III. cópia do último ato autorizativo de funcionamento da instituição; 
IV. organização curricular adequada ao Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos; 
V. proposta pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; 



VI. calendário escolar. 
 

Art. 8º. - A instituição de ensino ofertante da Educação Infantil que pretenda 
ampliar o atendimento para o Ensino Fundamental deverá dar entrada em processo de 
autorização para esse nível de ensino, de conformidade com a legislação vigente. 

Parágrafo único – As escolas de Educação Infantil, autorizadas por este 
Conselho até a presente data, poderão oferecer os seus serviços educacionais do 1º ano 
do Ensino Fundamental de 9(nove) anos em regime de intercomplementaridade, 
mediante processo instruído de acordo com o art. 7º desta Resolução. 

Art. 9º. - As instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino que 
optarem pelo oferecimento apenas da Educação Infantil atenderão, a partir do ano de 
2010, às crianças até a faixa etária de 5 (cinco) anos. 

Art. 10 - A  estrutura curricular da série inicial do Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos deverá cumprir as determinações contidas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais definidas no Parecer CNE/CEB 22/98 e Resolução CNE/CEB  1/99, para a 
Educação Infantil. 

§ 1º. A promoção da série inicial aos 6 (seis) anos para o ano posterior 
obedecerá aos critérios definidos na respectiva proposta pedagógica, sem retenção neste 
percurso. 

§ 2º. Os docentes que atuarão na série inicial aos 6 (seis) anos deverão estar 
devidamente habilitados, com cursos de capacitação e/ou atualização para atuarem 
como alfabetizadores ou, ainda, com Formação de Professores na Modalidade Normal 
em Nível Médio, para a Educação Infantil. 

§ 3º. Para os demais anos do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 
observar-se-á as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas no Parecer CNE/CEB  4/98 
e Resolução CNE/CEB 2/98. 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor, após homologada, na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e a Resolução nº 
489/2005/CEE. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 26 de outubro de 2006 

 

MARLENE ALVES CALUMBY 

Presidenta 
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