
 

 

 

 

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 27 – 2020 
 
Altera a redação de alguns artigos da Deliberação 
nº 22/2019, do CME – Paraíba do Sul -RJ 

 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 1999; revisando seus atos e deliberações, 
buscando adequá-las às legislações atuais pertinentes, vem por meio deste:  
 
 

DELIBERAR  
 

Os artigos abaixo elencados, da Deliberação nº 22/2019, deste Conselho, passam a ter nova redação: 
 
 

* Artigo 4º -  

 

Parágrafo único - Excepcionalmente, no Ensino Fundamental – anos iniciais (Fase I a V) e nos anos finais 

(Fase VI a IX), a Educação de Jovens e Adultos, atenderá, em horários flexíveis e espaços alternativos, 

vinculados a uma Unidade Escolar. 

 

 

*Artigo 5º -  

 

§1º - Para as fases iniciais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 1800 (mil e 

oitocentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos e meio de duração.  

§3º - Nas fases iniciais do Ensino Fundamental I, mediante necessidade e justificativa, poderão ser 

formadas turmas multisseriadas. 

§4º- Para as fases finais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 1600 (mil e 

seiscentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos de duração. Adota-se a seguinte organização: 

 



*Artigo 8º -  

§2º - Os registros do aproveitamento e ou rendimento dos educandos devem ser sistematizados e 

documentados, preferencialmente, na forma de Parecer Descritivo, nas fases iniciais do Ensino 

Fundamental e por meio de notas, nas fases finais do Ensino Fundamental na modalidade EJA.  

 

* Artigo 12 - A função de docência na modalidade EJA, em unidades escolares municipais, deverá ser 

desempenhada por profissionais concursados, cuja escolarização mínima exigida é o Curso de Formação de 

Docentes ou Magistério a nível médio, para as fases iniciais do Ensino Fundamental, e o Curso de 

Graduação, para as fases finais do Ensino Fundamental.  

 

 

 Em detrimento das alterações feitas, na redação destes dispositivos, estas automaticamente irão 

ser refletidas no Regimento Escolar da Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 29 de outubro de 2020. 
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Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
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 Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                 Neila Moreira dos Santos Bouzada 
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