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ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Considerando que a transformação das estruturas sociais injustas se dá no plano dos valores culturais, 
temos claro que o Ensino Religioso a ser inserido como disciplina na Proposta Curricular, fazendo parte, 
portanto, do processo ensino-aprendizagem, estará também visando a educar o homem no seu “eu” 
profundo individual e social, orientando-o para a participação no mistério divino, em comunhão fraterna 
com os outros, contribuindo, assim, para a formação do homem histórico, político, crítico, participativo e 
responsável.

ORIENTAÇÃO LEGAL

Para que o Ensino Religioso esteja na escola, cumprindo a função educativa e social de contribuir para a 
formação básica dos cidadãos, é necessário, inicialmente, compreender sua base legal e a motivação que o 
insere no contexto educacional.

A Constituição Federal de 1988, ao falar de educação, determina que o Ensino Religioso, mesmo facultativo 
para o aluno, esteja obrigatoriamente presente como disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de Ensino Fundamental (art. 210), a Lei LDB no seu art. 33 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 
1989 (Art. 313) seguiram essa mesma determinação. 

A Resolução CNE/CEB N° 07/2010 do Conselho Nacional de Educação institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica e estabelece o Ensino Religioso como “componente curricular 
obrigatório”. 

A Resolução nº 1.568, de 06 de outubro de 1990, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, 
dispõe sobre o Ensino Religioso nas escolas da rede pública estadual. E a lei estadual nº 3459/2000 dispõe 
que o ensino religioso nas escolas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro seja confessional.

ORIENTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CNE

- O Ensino Religioso é, reconhecidamente, Área de Conhecimento, definida no Parecer CEB/CNE 04/98 e na 
Resolução CEB/CNE 02/98.

- O Ensino Religioso, conforme já mencionado pela Carta Magna de 1988, é disciplina dos horários normais 
das escolas públicas, não sendo lícito criar à parte, mais ou menos, horários especiais para esse componente 
curricular, de acordo com o Parecer CEB/CNE 16/98.

- O Ensino Religioso será ministrado por professores habilitados com licenciatura em qualquer área de 
conhecimento, conforme explicita o Parecer CP/CNE 97/99.

ORIENTAÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE/RJ

O parecer do Conselho Estadual de Educação nº 474 de 1994 aprova o Plano Básico de Educação Religiosa 
oferecida na rede estadual de ensino.

Bases normativas:

- Constituição Estadual de 1989 – dispõe no Art. 313 que o Ensino Religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental.

- Lei Estadual nº 3459/2000 – dispõe sobre Ensino Religioso confessional nas escolas públicas.



- Decreto Estadual nº 29228/2001 – cria a comissão de planejamento do Ensino Religioso confessional.

- Resolução nº 2415/2001 – designa membros da comissão de planejamento do Ensino Religioso 
confessional.

- Decreto Estadual nº 31.086/2002 – regulamenta o Ensino Religioso confessional nas escolas da rede 
pública de ensino e assegura a permanência dos professores de ensino religioso que já atuavam antes do 
concurso de 2004.

Deste modo, ficou assegurado que o Ensino Religioso nas escolas da rede pública de ensino do 
Estado do Rio de Janeiro:

- É de matrícula facultativa;

- É parte integrante da formação do cidadão;

- Constitui disciplina obrigatória dos horários normais das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, no 
Ensino Básico;

- Está disponível na forma confessional e plural, de acordo com as opções religiosas manifestadas pelos 
responsáveis ou pelos próprios alunos a partir de 16 anos, ou seja, um ensino que favoreça a formação para 
o desenvolvimento religioso e a consequente vivência de fé do aluno, além de educar para a convivência no 
diálogo e respeito aos outros credos existentes no contexto escolar; 

- Respeita a diversidade cultural religiosa do Rio de Janeiro, vedadas quaisquer formas de proselitismo;

- Será ministrado somente por professores concursados e credenciados pelas autoridades religiosas 
competentes;

- Tem conteúdo estabelecido pelas autoridades religiosas com apoio total do Estado;

- Terá professores para os credos credenciados ou que venham a ser credenciados, conforme a demanda, 
em número suficiente, ficando autorizada a abertura de concurso público para tal fim.

Oferta nas escolas:

- Carga Horária: dentro das 800 horas anuais, com um tempo semanal.

- Séries: todas as séries da Educação Básica, com professor habilitado, concursado e credenciado pela 
autoridade religiosa para ministrar o Ensino Religioso. 

Requisitos para professores:

- Admissão por concurso público para o Magistério Público Estadual;

- Licenciatura plena que o habilite ao exercício permanente do magistério nos anos finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio;

- Credenciados pela autoridade religiosa competente, que deverá exigir do professor formação religiosa 
obtida em instituição por ela mantida e reconhecida;

Os professores têm de apresentar, anualmente, o credenciamento concedido pela Autoridade Religiosa 
competente à Coordenadoria Regional e esta o enviará à Coordenação de Ensino Religioso, na Secretaria de 
Estado de Educação.



Fica reconhecido à Autoridade Religiosa Competente o direito de cancelar, a qualquer momento, o 
credenciamento concedido ao professor de Ensino Religioso que mudar de confissão religiosa ou 
apresentar conduta imprópria às normativas do credo, do que dará imediata ciência à Secretaria de Estado 
de Educação para tomar as medidas legais cabíveis.

Os professores devem participar de atividades complementares, quais sejam:

- Participar de cursos de formação continuada e/ou de encontros promovidos pela Autoridade Religiosa de 
seu credo;

- Participar de reuniões, encontros de formação continuada, fóruns e seminários promovidos pela 
Coordenação de Ensino Religioso e/ou pelas Coordenadorias Regionais;

- Integrar-se às atividades próprias do exercício da docência e exigidas pelo Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Escolar.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A Resolução nº 02/98 da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), ao 
instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental orientou que todas as escolas, ao 
definirem suas propostas pedagógicas, buscassem as correlações entre os conteúdos das áreas de 
conhecimento e o universo de valores e os modos de vida cidadã.

Sendo assim, o Ensino Religioso, além de estar contemplado nas Constituições Federal e Estadual, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei do Estado do Rio de Janeiro, acha-se plenamente justificado 
e inserido como área de conhecimento, por ser disciplina integrante de formação básica do cidadão.

O Ensino Religioso tem papel importante que é integrar os diferentes conhecimentos, diferentes valores e 
as diferentes culturas com a cultura escolar.

As unidades escolares da rede pública estadual de ensino incluirão, obrigatoriamente, o Ensino Religioso, de 
matrícula facultativa, nos horários normais da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), Ensino de 
Formação de Professores, Jovens e Adultos e das unidades escolares prisionais e socioeducativas.

É de responsabilidade do diretor da unidade escolar:
 
1. Respeitar a matrícula facultativa e o caráter da confessionalidade religiosa na constituição das 
turmas de Ensino religioso, de tal maneira que se evite que o professor ministre sua aula para todos os 
discentes, independentemente de seu credo religioso;
2. Realizar, no ato da matrícula, por meio de uma ficha específica, o levantamento das opções religiosas 
dos alunos, para a formação das turmas de Ensino Religioso;
3. A constituição das turmas de Ensino Religioso independe do número de alunos, podendo, também, 
formar-se de discentes de outras turmas, desde que da mesma série, observadas as prescrições quanto ao 
número máximo e a capacidade da sala.

A) Ministração do Ensino Religioso



B) Metodologia

C) Conteúdo Programático

D) O Processo de Avaliação

Parte das questões básicas da vida pessoal com experiência da transcendência (o eu, a família, os 
amigos, os grupos etc.) e da vida como um projeto de vida — um caminho para a realização pessoal:

- Quem sou eu?
- De onde venho?
- Por que no fundo vale a pena viver?
- Qual o significado último da realidade?
- Para onde vou?
- O papel relevante da família.
- Princípios de boa convivência.
- Princípios morais.

E deve se basear nos seguintes critérios:

- A correlação das respostas às questões existenciais do ser humano, como resultado significativo para o 
aluno;

- A fidelidade ao conteúdo confessional;

- O diálogo interdisciplinar, interreligioso e intercultural;

- A elaboração de uma síntese conceitual.

A linguagem do Ensino Religioso é da tradição religiosa e cultural, adequadamente integrada com a nova 
linguagem da comunicação e da tecnologia, especialmente da “mass mídia e da multi mídia”, com a qual se 
elabora e transmite a proposta cultural imbuída do significado existencial e religioso.

Particular atenção deve ser dada aos alunos com necessidades educacionais especiais e aos alunos das 
unidades escolares prisionais e socioeducativas, que encontram mais obstáculo na maturação da própria 
personalidade em crescimento e na inserção ou reinserção social.

Cabe às Autoridades Religiosas, devidamente credenciadas, a elaboração do conteúdo programático, bem 
como a escolha de livros, textos e do material didático a ser utilizado nas aulas do respectivo credo, 
devendo enviar cópias e/ou exemplares para a Coordenação de Ensino Religioso, na Secretaria de Estado de 
Educação.

O conteúdo programático de cada credo deve levar em consideração todas as etapas evolutivas do 
educando e partirá sempre da vida pessoal como experiência da transcendência, havendo uma referência 
constante à centralidade da pessoa em crescimento, além de valorizar o contexto sociocultural do aluno e o 
núcleo temático de cada credo.

No Ensino Religioso, a avaliação, como em qualquer disciplina, exige que o professor saiba trabalhar com 
objetivos, tendo em vista o perfil de homem e de mulher que deseja ajudar a formar, saiba identificar 
elementos que determinam aprimoramento do saber e da postura cidadã e saiba reconhecer o educando 
em sua totalidade afetiva, cognitiva, psicomotora e ético-religiosa. O Ensino Religioso deve favorecer o 
desenvolvimento integral do aluno, portanto a avaliação é a observação e o acompanhamento desse 
processo. Não deve ter o caráter de terminalidade, pois deve possibilitar espaço de elaboração e 
reelaboração da dinâmica pedagógica. Nesse sentido, ressalta-se a importância de planejamento.



A avaliação do desempenho escolar da disciplina Ensino Religioso deve ser feita pelos mesmos 
critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação. E, por tratar-se de matrícula 
facultativa, no Ensino Religioso a avaliação não será considerada para fins de promoção do aluno à 
série subsequente, mas contribuirá no COC e constará do Boletim Escolar por meio de uma nota.

Haverá em cada Regional Pedagógica um Articulador Técnico-Pedagógico, indicado pelo respectivo diretor, 
para dinamizar o trabalho dos professores em parceria com o Articulador Religioso, indicado, 
exclusivamente, pelas Autoridades Religiosas. 

Nada impede de a mesma pessoa representar os dois articuladores, desde que seja de comum acordo entre 
a Coordenadoria Regional e a Autoridade Religiosa.

As competências dos Articuladores são:

Articulador Técnico-Pedagógico:

1. Ser elo entre a coordenação do Ensino Religioso e os professores;
2. Promover reuniões, pelo menos uma vez ao mês, com os professores, oficinas e eventos para 
desenvolver temas e assuntos administrativos e pedagógicos;
3. Repassar para os professores e dinamizar os projetos da coordenação de Ensino Religioso;
4. Sensibilizar diretores e professores para que participem das reuniões, inclusive, cobrando a presença 
dos professores;
5. Participar das reuniões bimestrais e da Formação Continuada, promovidas pela coordenação do 
Ensino Religioso;
6. Elaborar relatórios bimestrais das atividades do Ensino Religioso realizadas nas Regionais 
Pedagógicas e encaminhar à Coordenação de Ensino religioso/SEEDUC.

ARTICULADOR RELIGIOSO:

1. Fazer o elo entre as Autoridades Religiosas, as Regionais Pedagógicas e a coordenação de Ensino 
Religioso;
2. Organizar reunião com os demais docentes de seu credo para efetivar e adequar o planejamento do 
credo em sua Regional Pedagógica;
3. Apresentar na coordenadoria a lista da presença dos professores às reuniões;
4. Providenciar os credenciamentos anuais dos professores e enviá-los para a Regional Pedagógica e, 
esta, à coordenação do Ensino Religioso;
5. Participar, como convidado, dos fóruns, seminários e da Formação Continuada promovidos pela 
coordenação;
6. Providenciar relatórios das atividades realizados com os professores e do conteúdo repassado aos 
alunos e encaminhá-los à coordenação;
7. Responsabilizar-se pelo acompanhamento das avaliações feitas pelos professores de seu credo;
8. Divulgar, dinamizar e implementar as ações do Ensino Religioso do credo junto às unidades  
escolares, criando oportunidades de atividades integradas ao Projeto Político Pedagógico;
9. Preparar celebrações, jornadas pedagógicas, encontro para alunos, pais e funcionários, em 
cooperação com os demais professores regentes do Ensino Religioso, para que possam fortalecer as 
relações fraternas;
10. Acompanhar as ações do Ensino Religioso de seu credo nas unidades escolares. 

E) DA RESPONSABILIDADE DA REGIONAL PEDAGÓGICA QUANTO AO ENSINO RELIGIOSO
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