
RESOLUÇÃO CEE 01/10 
RESOLUÇÃO N° 001 DE 05 DE JANEIRO DE 2010. 

O Presidente do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições, 

em consonância com o disposto no Art. 211 da Constituição Federal e Arts. 8º e 10 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 e de acordo com Reuniões Plenárias realizadas em 15 e 

17/12/2009 com aprovação do Anteprojeto de Resolução 003/2009 CEE/PA: 

RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO 

: 

Dispõe sobre a 

regulamentação e a 

consolidação 

das normas estaduais e 

nacionais aplicáveis à 

Educação Básica 

no Sistema Estadual de Ensino do Pará. 

[...] 

Art. 28. 

O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º 

Os conteúdos de Ensino Religioso serão definidos pela escola, em seu projeto 



pedagógico, levando em conta os seguintes pressupostos: 

I. 

concepção do conhecimento humano, das relações entre ciência e fé, da 

interdisciplinaridade e da contextualização como referências de sustentação da 

organização curricular; 

II. 

compreensão da experiência religiosa, manifesta nas diversas culturas, 

reconhecendo o transcendente e o sagrado, por meio de fontes escritas e orais, 

ritos, símbolos e outras formas de expressão, identificadas e organizadas pelas 

tradições religiosas; 

III. 

reconhecimento dos principais valores éticos e morais, presentes nas tradições 

religiosas, e sua importância na formação do cidadão, a promoção da justiça e da 

solidariedade humanas, a convivência com a natureza e o cultivo da paz; 

IV. 

a compreensão de várias manifestações de vivências religiosas no contexto 

escolar, cujo conhecimento deve promover a tolerância e o convívio respeitoso com 

o diferente e o compromisso sócio-político com a equidade social no Brasil; 

V. 

reconhecimento da diversidade de experiências religiosas e das formas de 

diálogo 

entre as religiões e a sociedade atual. 

§ 2º 

Os conteúdos de Ensino Religioso serão articuladamente trabalhados com os 

das outras áreas do conhecimento. 



§ 3º 

A carga horária da disciplina de Ensino Religioso será cumprida de acordo com 

o projeto pedagógico, devendo ser acrescida ao mínimo de 800 (oitocentas) horas 

anuais. 

§ 4º 

A escola estabelecerá horário normal de aulas das classes de Ensino 

Fundamental para os optantes da disciplina Ensino Religioso e de outras atividades 

pedagógicas para os não optantes. 

§ 5º 

A opção do aluno pelo Ensino Religioso constará do histórico escolar e será 

efetivada no ato da matrícula pelo aluno ou seu representante legal. 

§ 6º 

São dispensados os resultados da avaliação de aprendizagem de Ensino 

Religioso para fins de promoção do aluno na Educação Básica. 
 


