
 

 

          

 

 

 

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 28 – 2020 
 

                 Dispõe sobre a alteração da Matriz  
  Curricular no Ensino Fundamental      

   e traz  outras providências. 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com os dispositivos jurídicos: 

 

DELIBERA 

 
  

Em conformidade com o Parecer nº 04/20, este colegiado foi favorável a mudança da 

matriz curricular do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – Fases Finais (em 

anexo), para a inserção dos componentes curriculares: Ensino Religioso e Estudos 

Complementares em Língua Portuguesa e Matemática; que não possuem caráter avaliativo e, 

portanto, os discentes não são passíveis a reprovação.  

Para os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental o componente curricular, Ensino 

Religioso, de oferta obrigatória e matrícula facultativa, de acordo com a ADI 4439, deverá ser 

ministrado em toda a rede, preferencialmente por professores pós-graduados em Ensino Religioso 

e/ou professores que passem por capacitação profissional contínua, a ser oferecida pela Rede 

Municipal de Ensino. Sendo indicado que o preenchimento dessas vagas seja feito através de 

processo seletivo interno, com os professores efetivos da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ.  

 Somente para os Anos Finais do Ensino Fundamental, no 6º e 8º anos serão ministradas 

aulas de Estudos Complementares em Língua Portuguesa com o objetivo de monitorar e 

desenvolver habilidades referentes ao componente curricular de Língua Portuguesa; trabalhando 

protocolos e práticas de leitura, interpretação de textos e escrita.  A serem ofertados em dois 

momentos, não seqüenciais, 6º e 8º anos.  

A idéia é que, no primeiro momento, ou seja, no 6º ano de escolaridade, sejam 

aprofundadas e desenvolvidas as habilidades inerentes ao referido ano. No segundo momento, ou 

seja, no 8º ano, sejam aprofundadas e consolidadas as habilidades que perpassaram os anos 

anteriores.  



 

 

Para o 7º e 9º anos de escolaridade serão ministradas aulas de Estudos Complementares 

em Matemática visando o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico e formação de 

leitores e escritores em Matemática. Esse componente curricular seguirá a mesma dinâmica acima 

descrita, sendo ofertada em anos alternados: na primeira oportunidade, aprofundando e 

consolidando habilidades correlatas ao 6º e 7º anos e, na segunda oportunidade, aprofundando e 

consolidando o que está conexo ao 8º e 9º anos. 

Os Estudos Complementares se darão dessa forma para que o aluno ao longo de sua 

trajetória nos anos finais do Ensino Fundamental possa se apropriar de modo mais aprofundado 

das habilidades necessárias. Alternando os estudos com os descritores da Prova Brasil, numa 

perspectiva de progressão de aprendizagem, já que todos os descritores serão distribuídos por 

anos de escolaridades. 

 Os componentes curriculares supracitados serão lecionados pelos professores de Língua 

Portuguesa e Matemática, para que complementem a carga horária de 16 horas semanais, em 

detrimento da extinção das aulas segmentadas de Produção Textual e Geometria.  

O colegiado considera que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 

Geometria e a Matemática encontram-se imbricados e fazem parte do mesmo componente 

curricular. Nesse sentido, também encontramos a Produção de Texto associada à Língua 

Portuguesa. 

 O material didático-pedagógico a ser utilizado nas referidas aulas deverão ser elaborados 

pela equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação juntamente com a equipe 

escolar. 

 Por fim, nos Anos Iniciais a Base Nacional Comum Curricular traz a Educação Física em sua 

construção e, segundo entendimento do CNE, em sua Resolução CNE/CEB nº07/2010 e o Parecer  

CNE/CEB nº07/2013: 

(...) deverá estar a cargo do professor de referência da turma ou de professor com 
licenciatura na área de referência, na medida em que o componente não é oferecido na 
forma de disciplina específica no que se refere à Educação Infantil e aos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, até o 5º ano.  
 
O eixo da questão ora analisada se desloca dos profissionais para as concepções 
curriculares. O currículo não pode ser fragmentado, especialmente quando se trata de 
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Portanto, o projeto político-
pedagógico das escolas deve garantir que os professores de referência das turmas da 
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, até o 5º ano, bem como os 
professores licenciados em Educação Física, devam ter acesso a oportunidades de formação 
continuada (novos conhecimentos e práticas pedagógicas), que possibilitem melhorias 
significativas nas condições de aprendizagem dos estudantes, em um processo mediador 
entre diferentes saberes e fazeres dos profissionais e dos alunos. 

  

 
 



 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 

 

 

_________________________________                               ________________________________ 

    Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 

 _________________________________                              ________________________________ 

   Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 

 

 

________________________________ 

               Rafael Bahia Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

n 

Matriz Curricular Ensino Fundamental – Anos finais 
 
 

Ano/Componentes 

Curriculares 

 6º Ano 

(aulas por semana) 

7º ano 

(aulas por 

semana) 

8º Ano 

(aulas por 

sema a) 

9º Ano 

(aulas por semana) 

Artes  2 2 2 2 

Ciências  4 4 4 4 

Educação Física  2 2 2 2 

Ensino Religioso  1 1 1 1 

Geografia  4 4 4 4 

História  4 4 4 4 

Língua Inglesa  2 2 2 2 

Língua Portuguesa  5 5 5 5 

Matemática  5 5 5 5 

Estudos 

Complementares em 

Matemática 

  
- 

 
1 

 
- 

 
1 

Estudos 

Complementares em 

Português 

  
1 

 
- 

 
1 

 
- 

TOTAL AULAS/SEMANA  30h/aulas 30h/aulas 30h/aulas 30h/aulas 

 



 

 

n 

Matriz Curricular EJA - Fases finais 
 
 

Ano/Componentes 

Curriculares 

 Fase VI 

(aulas por semana) 

Fase VII 

(aulas por 

semana) 

Fase VIII 

(aulas por 

sema a) 

Fase IX 

(aulas por semana) 

Artes  1 1 1 1 

Ciências  2 2 2 2 

Educação Física  2 2 2 2 

Ensino Religioso  1 1 1 1 

Geografia  2 2 2 2 

História  2 2 2 2 

Língua Inglesa  2 2 2 2 

Língua Portuguesa  4 4 4 4 

Matemática  4 4 4 4 

TOTAL AULAS/SEMANA  20h/aulas 20h/aulas 20h/aulas 20h/aulas 

 
 

 


	Matriz Curricular Ensino Fundamental – Anos finais
	Matriz Curricular EJA - Fases finais

