
DELIBERAÇÃO CEE nº  01/06 de 10 de fevereiro de 2006

Normas para o Ensino Religioso no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

O  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná,  no  uso  de  suas  atribuições, 
considerando o que dispõe o artigo 210, § 1.º, da Constituição Federal e o artigo 
183, § 1.º,  da Constituição do Estado do Paraná,  as disposições constantes no 
artigo  33  da  Lei  n.º  9394/96,  com  a  redação  dada  pela  Lei  n.º  9.475/97  e, 
considerando ainda, o Parecer n.° 01/06, que a esta se incorpora,

DELIBERA:

Art. 1° O ensino religioso a ser ministrado nas escolas de ensino fundamental do 
Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná  obedecerá  ao  disposto  na  presente 
Deliberação. 

Art. 2° Os conteúdos do ensino religioso oferecido nas escolas subordinam-se aos 
seguintes pressupostos: 

a) da concepção interdisciplinar do conhecimento, sendo a interdisciplinaridade um 
dos princípios de estruturação curricular e da avaliação;

b) da necessária contextualização do conhecimento, que leve em consideração a 
relação essencial entre informação e realidade;

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

d) do 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) de que o ensino religioso deve ser enfocado como área do conhecimento em 
articulação com os demais aspectos da cidadania.

Art. 3° Os conteúdos de ensino religioso serão trabalhados de acordo ao artigo 33 
da Lei n. 9.394/96: 

I - nos anos iniciais, como os demais componentes curriculares, 
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II – nos anos finais, conforme a composição da matriz curricular e o previsto na 
proposta pedagógica da escola. 

Art.  4° O ensino religioso é de oferta obrigatória por parte do estabelecimento, 
sendo facultativo ao aluno. 

§ 1° - O aluno, ou seu responsável, deverá manifestar sua opção em participar das 
aulas de ensino religioso. 

§ 2° - O aluno, uma vez inscrito, só poderá se desligar por manifestação formal, 
sua ou do responsável. 



Art. 5° - O estabelecimento deverá providenciar atividades pedagógicas adequadas, 
sob a  orientação  de  professores  habilitados,  aos  alunos  que  não  optarem pela 
participação às aulas de ensino religioso.

Art. 6° Para o exercício da docência no ensino religioso, exigir-se-á, em ordem de 
prioridade: 

I - nos anos iniciais: 

a - graduação em Curso de Pedagogia, com habilitação para o magistério dos anos 
iniciais; 

b - graduação em Curso Normal Superior; 

c - habilitação em Curso de nível médio - modalidade Normal, ou equivalente. 

II - nos anos finais:

a  -  formação  em  cursos  de  licenciatura  na  área  das  Ciências  Humanas, 
preferencialmente  em  Filosofia,  História,  Ciências  Sociais  e  Pedagogia,  com 
especialização em Ensino Religioso; 

b  -  formação  em  cursos  de  licenciatura  na  área  das  Ciências  Humanas, 
preferencialmente em Filosofia, História, Ciências Sociais e Pedagogia;

Art. 7° As mantenedoras desenvolverão programas de formação de docentes para o 
ensino  religioso,  de  acordo  com  os  pressupostos  do  Parecer  da  Câmara  de 
Legislação e Normas CEE n.° 01/06.

Art. 8º Os conteúdos do ensino religioso serão definidos na proposta pedagógica 
dos estabelecimentos, obedecido o preceituado pelo artigo 33 da Lei n.° 9.394/96.

Art.  9º  Ficam revogadas  as Deliberações n.os 03/02 e  07/02-CEE/PR e demais 
disposições em contrário.

Art. 10 Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
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