
RESOLUÇÃO CEE 138/99 
Conselho Estadual de Educação de Rondônia 

Resolução n. 138/99 

Regulamenta dispositivos da Lei 9.394/96, que fixa diretrizes e bases para a educação 

nacional, a serem observados pelos sistemas de ensino no Estado de Rondônia. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/RO, no uso de suas 

atribuições, com amparo no artigo 196, inciso I da Constituição do Estado e, considerando a 

necessidade de regulamentação de dispositivos da Lei n. 9.394/96, resolve baixar as seguintes 

normas regulamentadoras para a organização e funcionamento dos sistemas de ensino no 

Estado de Rondônia, em especial da Educação Básica. 

[...] 

Art. 21 A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada observando as 

seguintes regras comuns: 

[...] 

IX – o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e 

nas seguintes normas: 

[...] 

e) nos estabelecimentos públicos, o Ensino Religioso, no nível fundamental e a Educação 

Física nos cursos noturnos que a adotar, nos níveis fundamental e médio, o primeiro por ser de 

matrícula facultativa e a segunda por ser optativa, não serão computadas nos setenta e cindo 

por cento do total das horas letivas, para fins de retenção do aluno; 

f ) o Ensino Religioso, nas escolas públicas de ensino fundamental e a Educação Física nos 

cursos noturnos, que a adotar, terão suas cargas horárias excluídas do cômputo das oitocentas 

horas mínimas anuais de que trata o inciso I deste artigo; 

[...] 

Art. 23 Os currículos do ensino fundamental e médio a serem organizados pelas escolas e 

aprovados pelo órgão próprio do sistema de ensino terão uma base nacional comum a ser 



complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, para atender às características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela atendida. 

[...] 

§ 6º O ensino religioso, de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplinas dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. 

§ 7º O Conselho Estadual de Educação quanto ao ensino religioso definirá os conteúdos e as 

normas para a habilitação e admissão dos docentes, ouvido o Conselho de Ensino Religioso do 

Estado de Rondônia – CONER/RO. 

[...] 

Art. 91 Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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