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Homologada em 13 de abril de 2015. 

Publicada no Diário Oficial nº 27.206, em 05/05/2015. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2015. 
 

 

Dispõe sobre a garantia da continuidade dos 

estudos aos alunos que não obtiveram 

aprovação, bem como àqueles que se 

encontram com distorção idade/série e dá 

providências correlatas. 

 

 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9º, incisos X e XXXIII, da Lei Estadual nº 2.656, de 8 de 

janeiro de 1988 e 

 considerando o que preceituam os arts. 205; 206, inciso I; e 227, da Constituição 

Federal; 

 considerando o que preconizam os arts. 3º, inciso II; 215, inciso I; 220; e 253, da 

Constituição Estadual; 

 considerando o que asseveram os arts. 3º, incisos III e IV;  e 10, inciso V,  da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

 considerando o que estabelecem os arts. 4º; 5º; 15; 17; 18; 18-A; 18-B; 53, inciso I; 

70, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069; 

 considerando o que positivam os arts. 4º; 7º; e 17, do Estatuto da Juventude – Lei 

Federal 12.852, de 5 de agosto de 2013; e 

considerando o que preceitua o Regimento deste CEE, 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Fica assegurada a continuidade dos estudos aos alunos que não obtiveram 

aprovação ao final do semestre ou ano letivo em qualquer série/ano, módulo, fase ou etapa da 

educação básica bem como àqueles que se encontram com distorção idade/série.  

 Parágrafo único. A continuidade dos estudos de que trata o caput deste artigo deverá 

ser garantida no turno de estudo do aluno, salvo nos casos de inexistência de turma. 

Art. 2º As instituições educacionais que contenham em seus Regimentos Escolares 

dispositivos contrários ao previsto no art. 1º desta Resolução, deverão requerer, neste CEE, 
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processo de apreciação de emenda ao Regimento até o dia 31 de agosto de 2015, conforme 

legislação vigente. 

Parágrafo único. As Emendas ao Regimento das instituições educacionais da rede 

pública estadual serão analisadas pelo setor competente da SEED, com emissão de relatório, e 

em seguida deverão ser encaminhados ao CEE, no prazo previsto no caput deste artigo. 

Art. 3º As instituições educacionais que não cumprirem o disposto nesta Resolução, 

estarão sujeitas às sanções previstas nas normas para credenciamento, autorização de 

funcionamento, reconhecimento e renovação do reconhecimento das instituições educacionais 

integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe. 

 Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju/SE, 9 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

JOSÉ JOAQUIM MACÊDO 

Conselheiro Presidente 


