
RESOLUÇÃO CEE 09/06 
RESOLUÇÃO CEE/RR Nº. 09, de 21 de novembro de 2006. 

Dispõe sobre a disciplina de Ensino Religioso a ser 

ministrada no Ensino Fundamental nas escolas da rede 

pública do Sistema Estadual de Educação de Roraima e 

adota outras providências. 

A Presidente do Conselho Estadual de Educação de Roraima, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que dispõe o § 1º do artigo 210 da Constituição 

Federal e, 

ainda, as disposições constantes do artigo 33 da Lei nº 9.394/96, em consonância com o 

artigo 42 

da Lei Complementar nº 041/01, no disposto nos Pareceres do Conselho Nacional de 

Educação 

nº 05/97, e Conselho Estadual de Educação de Roraima nº 08/06, 

R E S O L V E: 

Art. 1º. O Ensino Religioso a ser ministrado no Ensino Fundamental nas escolas 

públicas do Sistema Estadual de Educação de Roraima obedecerá ao disposto na 

presente 

Resolução. 

Art. 2º. Os conteúdos do Ensino Religioso nas escolas públicas subordinam-se aos 

seguintes pressupostos: 

a) concepção interdisciplinar do conhecimento, sendo a interdisciplinaridade um dos 

princípios de estruturação curricular e da avaliação; 

b) contextualização do conhecimento, que leve em consideração a relação essencial 

entre informação e realidade; 

c) convivência solidária, do respeito às diferenças e do compromisso moral e ético; 

d) reconhecimento de que o fenômeno religioso é um dado da cultura e da identidade 



de um grupo social, cujo conhecimento deve promover o sentido da tolerância e do 

convívio 

respeitoso com o diferente; 

e) ensino religioso enfocado como área do conhecimento em articulação com os 

demais aspectos da cidadania. 

Parágrafo único - Na educação escolar indígena serão respeitadas as crenças e 

tradições ligadas à religiosidade das diferentes etnias. 

Art.3º. Os conteúdos serão trabalhados transversalmente sob a responsabilidade da 

escola e organização do professor. 

§ 1º. Nas séries ou anos iniciais do Ensino Fundamental, os conteúdos de Ensino 

Religioso serão ministrados pelo próprio professor da série ou ano. 
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§ 2º. Nas séries ou anos finais do Ensino Fundamental, os conteúdos de Ensino 

Religioso serão trabalhados em uma aula semanal por série ou ano. 

Art. 4º. Estarão plenamente habilitados para o Ensino Religioso, em quaisquer das 

séries ou anos finais do Ensino Fundamental, os portadores de diploma de Licenciatura 

em 

Ciências da Religião com habilitação em Ensino Religioso, obtido em curso 

regularmente 

reconhecido. 

Art. 5º. Na falta de professores habilitados, na forma do artigo anterior, o Ensino 



Religioso poderá ser ministrado, supletivamente: 

I – nas séries ou anos iniciais do Ensino Fundamental, por portadores de diploma de 

Pedagogia, Normal Superior ou nível médio, na modalidade Normal; 

II – nas séries ou anos finais do Ensino Fundamental, os portadores de licenciatura 

em História, Ciências Sociais, Filosofia, Pedagogia e Teologia. 

Art. 6º. A carga horária dedicada ao Ensino Religioso será computada na carga 

horária mínima de oitocentas horas e prevista no projeto político pedagógico da escola. 

Art. 7º. O Ensino Religioso é de oferta obrigatória por parte do estabelecimento de 

ensino, de matrícula facultativa ao aluno. 

§ 1º. No ato da matrícula e mediante documento próprio, o aluno, se capaz, ou seu 

responsável, deverá manifestar sua opção em participar das aulas de Ensino Religioso. 

§ 2º. Uma vez inscrito, o aluno só poderá se desligar por manifestação formal, sua ou 

do responsável. 

§ 3º. Aos alunos que optarem pela não participação às aulas de Ensino Religioso, 

deverá o estabelecimento de ensino providenciar atividades com conteúdos que 

complementem a 

formação básica do cidadão, com registro de freqüência válida para integralização da 

carga 

mínima anual, estabelecida na lei, para aprovação. 

§ 4º. Não se exigirá dos alunos inscritos no Ensino Religioso nota ou conceito para 

promoção, mas o cumprimento da freqüência mínima prevista na legislação. 

Art. 8º. A admissão do professor devidamente habilitado para o Ensino Religioso, na 

forma desta Resolução, processar-se-á dentro das normas que regem o ingresso no 

quadro do 

magistério para as demais disciplinas do Ensino Fundamental das escolas públicas do 

Sistema 

Estadual de Educação de Roraima. 



Art. 9º. Os conteúdos do Ensino Religioso serão definidos no projeto político 

pedagógico da escola, obedecido ao preceituado pelo § 2º do artigo 33 da Lei nº 

9.394/96. 

Art. 10. A oferta do Ensino Religioso pelas instituições privadas é opção da 

comunidade escolar pautada no projeto político pedagógico da escola que, decidindo 

ofertá-lo, 

deverá orientar-se pelo disposto nesta Resolução. 
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Art. 11. Cabe à Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos supervisionar 

o cumprimento da oferta do Ensino Religioso no Ensino Fundamental das escolas 

públicas do 

Sistema Estadual de Educação de Roraima, em parceira com o Fórum de Entidades 

Civis do 

Ensino Religioso. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Ana Maria Lima de Freitas 

Presidente do CEE/RR 
 


