
PORTARIA 567/00 
PORTARIA Nº 567/00–GAB/SEDUC                                   

 Porto Velho, 25 de setembro de 2000.   

  

    A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo em 

vista o artigo 210 da Constituição Federal, o artigo 33 da Lei n. 9394/96 (alterado pela Lei 

9475, de 22.07.97), a Resolução n. 02/98-CEB/CNE, o Parecer n. 04/98-CEB/CNE, a Resolução 

n. 138/99-CEE/RO, Parecer n. 129/98-CEE//RO e Portaria n. 398/GAB/SEDUC e, considerando 

que o Ensino Religioso:   - Não é ensino de uma religião e nem ensino de religiões;   - Não é 

catequese, doutrinação, educação da fé, que cabe às diferentes Tradições Religiosas;   - É 

conhecimento de fenômeno religioso universal;   - É educação da religiosidade;   - É parte 

integrante da formação básica do cidadão na faixa etária do Ensino Fundamental,   

  RESOLVE:    

  Art. 1º. O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade 

cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.   

  § 1º - A carga horária de Ensino Religioso não será computada nas oitocentas horas mínimas 

anuais, bem como para fins de promoção ou retenção do aluno.   

  § 2º - O aluno matriculado e freqüentando regularmente as aulas da disciplina de Ensino 

Religioso terá a carga horária somada às oitocentas horas mínimas anuais em seus registros 

escolares.   

  § 3º - A opção pela não participação nas aulas de Ensino Religioso deverá ser feita pelos pais 

ou responsáveis, ou pelo próprio aluno, quando maior de idade, no ato da matrícula, sendo 

registrado como observação na ficha do aluno.   

  Art. 2º. O Ensino Religioso será ministrado por professores devidamente habilitados e/ou 

especializados para este fim, conforme as normas estabelecidas pelo órgão próprio do sistema 

de ensino.   

  § 1º - Na falta de professores habilitados e/ou especializados para atuarem no Ensino 

Religioso de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, admitir-se-á: 

a) Professores em Nível Magistério, com curso de Capacitação para o Ensino Religioso com 

duração de 120 horas, ministrado ou em parceria com o Fórum Nacional Permanente de 

Ensino Religioso;  

 b) Professores habilitados em Nível Superior nas áreas de Estudos Sociais, História, Filosofia e 

Sociologia; c) Especialistas em Educação, com habilitação para o Magistério, a Supervisão e 

Orientação Escolar, com Curso de Capacitação para o Ensino Religioso com duração de 120 

horas, ministrado ou em parceria com o Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso.   



  § 2º - Nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental e nos Projetos específicos, as aulas 

de Ensino Religioso deverão ser ministradas preferencialmente pelo professor da turma.   

  § 3º - O professor de Ensino Religioso das últimas séries do Ensino Fundamental será 

designado, na medida do possível, exclusivamente para a docência desta disciplina, em um ou 

mais estabelecimento de ensino, quando necessário, para o cumprimento da jornada de 

trabalho preestabelecida.   

  § 4º - Os professores devem fundamentar o desenvolvimento curricular nos PCN’s de Ensino 

Religioso e nos Temas Transversais e Matriz Curricular de Ensino Religioso de 1ª a 4ª série e de 

5ª a 8ª série, Versão Preliminar, objetivando a construção de conhecimentos, de atitudes em si 

e nos educandos, que promovam o exercício da cidadania, da justiça, tolerância e dignidade, 

levando em consideração a realidade e a maturidade da turma.   

  Art. 3º. Até que sejam expedidas as normas complementares pelo órgão próprio do sistema 

de ensino, as diretrizes para o Ensino Religioso Escolar a serem observadas, em experiência, 

são as do Conselho de Ensino Religioso do Estado de Rondônia - CONER/RO, elaboradas a 

partir dos PCN’s de Ensino Religioso.   

  Parágrafo Único – Cabe à escola adquirir o PCN de Ensino Religioso e material de apoio 

suficiente para as aulas.   

  Art. 4º. A avaliação em Ensino Religioso é processual, conforme o PCN, a ser desenvolvida em 

três etapas: diagnóstica, formativa e somatória.       

§ 1º - A avaliação diagnóstica ou inicial em reconhecer os diferentes grupos 

culturais/religiosos, identificados nas várias crenças dos próprios educandos.   

§ 2º - A Avaliação Formativa, Formal e Sistemática é organizada de acordo com os conteúdos 

significativos, observando:   

I – Acompanhamento do processo, que leva em conta o contexto, o desenvolvimento pessoal e 

a faixa etária do educando.  

II – Ter como referencial a capacidade de perceber as diferenças das tradições religiosas, 

permitindo o diálogo e conseqüentemente, na convergência, perceber a construção e a 

reconstrução do conhecimento dos fenômenos religiosos.   

  § 3º - A Avaliação Somatória em Ensino Religioso consiste na aferição dos resultados ao final 

de um período de aprendizagem, de acordo com os objetivos, avaliando-se a aprendizagem 

dos conteúdos essenciais que determinam os novos a eles relacionados, a serem trabalhados 

da seguinte forma:   I – Os resultados obtidos, frente aos objetivos trabalhados, serão 

expressos em notas, na escala de 0,0 (zero) a 10 (dez), considerando os conteúdos trabalhados 

e os objetivos desse componente no currículo escolar, definidos no Projeto Pedagógico da 

Escola. a) A nota obtida não será considerada para fins de retenção.   

II – Ao avaliar os alunos, os critérios de avaliação são os seguintes: a) Participação e 

cooperação nas diferentes atividades; b) Elaboração de relatórios, individual e em grupo, das 

atividades desenvolvidas; c) Compreensão de que existem diferentes e diversas formas de ver 



e viver a Tradição Religiosa; d) Respeito às diferenças e expressões religiosas, sociais, culturais 

e econômicas.   

III – No decorrer do desenvolvimento das aulas de Ensino Religioso, o docente deverá: a) Auto 

avaliar-se; b) Revisar o planejamento frente às necessidades dos educandos, com sua 

participação; c) Avaliar os educandos considerando o desenvolvimento e a promoção da 

dignidade humana, sem fins de promoção ou retenção.    

  Art. 5º. O disposto nesta Portaria será aplicado a partir do ano letivo de 2001, devendo as 

escolas organizarem-se com esse fim.   

 Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.   

  

  Registre-se.    Publique-se.    Cumpra-se.      

SANDRA MARIA VELOSO CARIJO MARQUES 

Secretária de Estado da Educação  

 


