
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO 490, DE 19/12/2005 

 

Estabelece diretrizes preliminares para 

implantação do oferecimento da língua 

espanhola no Sistema Estadual de Ensino.  

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no 
uso das suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5° da Lei 
Federal n° 11.161, de 5 de agosto de 2005, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução estabelece diretrizes preliminares para 
implantação do oferecimento da língua espanhola, a serem observadas pelas instituições 
de ensino que atuam nos níveis fundamental e médio da educação neste Estado. 

Art. 2º As instituições de ensino médio deverão oferecer a língua espanhola, 
que terá matrícula facultativa para o aluno. 

§ 1° A inclusão da língua espanhola nos currículos das instituições de ensino 
das redes pública e privada dar-se-á a partir do ano de 2006, devendo ser encaminhada a 
este Conselho a nova Organização Curricular até o mês de dezembro do ano anterior à 
sua implantação.  

§ 2º Será facultativo o oferecimento da língua espanhola no ensino médio 
durante o período de transição, que se estende até o ano de 2011. 

§ 3° As instituições que oferecem o ensino fundamental da 5ª à 8ª séries 
poderão, de acordo com a sua conveniência, oferecer a língua espanhola. 

Art. 3º O ensino da língua espanhola na rede privada poderá ser realizado no 
horário normal dos alunos ou em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

Art. 4° A rede pública de ensino deverá oferecer a língua espanhola no horário 
regular de aula dos alunos. 

Art. 5° Para lecionar a disciplina língua espanhola, o docente deverá ser 
portador de habilitação específica obtida em curso de graduação de licenciatura em 
língua espanhola. 

 



Parágrafo único – Na inexistência de profissionais legalmente habilitados, 
admitir-se-á, em caráter provisório, docentes com licenciatura plena ou de curta 
duração, que comprovem cursos em língua espanhola. 

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

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 19 de dezembro de 2005. 

 

MARLENE ALVES CALUMBY 

Presidenta 

Homologado em 27/01/2006 

LINDBERGH GONDIM DE LUCENA 

Secretaria de Estado da Educação 
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