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Resolução SME 008/2018 
De 23 de fevereiro de 2018 

(Estabelece diretrizes para a organização curricular da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos I e 11, nas escolas da 
Rede Municipal de Ensino de Rio Claro para o ano letivo de 201 7) 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo Decreto n° 1 07 43 de 02/02/2017 I e 

CONSIDERANDO o que estabelecem a Lei 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), o Parecer CNE/CEB n° 007/2010 e a Resolução CNE/CEB n° 
004/201 O (Definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica), a 
Deliberação COMERC n° 001/2011 (Fixa Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro) e a Lei Complementar 
024/2007 e suas alterações (Estatuto do Magistério Público Municipal de Rio Claro); 

RESOLVE: 

Capítulo I 

Da Educação Infantil 

Artigo 1°- A organização curricular das escolas municipais que oferecem Educação 
Infantil se desenvolverá em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, conforme Lei no 
12.796/2013, que alterou a LOS n° 9394/96, com a carga horária anual estabelecida 
pela presente Resolução. 

Artigo 2°- A Educação Infantil, sem o objetivo de promoção ou de acesso ao Ensino 
Fundamental, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 
(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
sendo estruturada e constituída por duas etapas de ensino: 

I. Etapa 1: correspondendo ao Berçário I e 11 e Maternal! e 11; 

11. Etapa 11 : correspondendo ao Infantil I e 11. 

§ 1°- Neste segmento de ensino, deverá ser assegurada a carga horária mínima de 
22 (vinte e duas) horas-aula semanais, com a duração de 50 (cinquenta) minutos 
cada, totalizando, no mínimo, 880 (oitocentas e oitenta) horas-aula anuais; 

§ 2°- O currículo desta etapa do ensino deve pautar-se nas Diretrizes e Orientações 
do Ministério da Educação e da Secretaria Municipal da Educação. 

§ 3° - As aulas de Educação Física, ministradas na Etapa 11 e em algumas salas da 
Etapa I, deverão ser desenvolvidas com três horas-aula semanais, em horário 
regular de funcionamento da classe, por professor especialista. 
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§ 4° - O currículo da Educação Infantil também contará com aulas de Projeto 
Especial, que deverão ocorrer da seguinte forma: 

I. Serão ministradas por Professor de Educação Básica I (PEB I); 

11. Nas Unidades Educacionais que atendem exclusivamente à Etapa I da 
Educação Infantil, para as salas de Maternal I, 4 horas/aulas semanais, 
distribuídas e organizadas de forma a favorecer o bom andamento do 
trabalho; 

111. Nas Unidades Educacionais que atendem às Etapas I e 11 da Educação 
Infantil, para as salas de Maternal I, Maternal 11, Infantil I e Infantil 11, 1 
hora/aula semanal, organizada de forma a favorecer o bom andamento do 
trabalho; 

IV. O professor responsável por essas aulas deverá elaborar, em conjunto com a 
equipe gestora em parceria com os demais docentes, um projeto anual de 
trabalho para cada ano das Etapas I e 11 da Educação Infantil, em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola e considerando a 
especificidade de cada turma; 

V. Toda elaboração e efetivação dos projetos deverão ser acompanhadas pela 
equipe gestora; 

VI. O Projeto Especial deverá ser elaborado em uma das linguagens da Arte 
(música, artes visuais, dança ou teatro) ou Raciocínio Lógico Matemático, 
definido pela escola anualmente, contemplando os seguintes aspectos: 

a. Coerência entre o conteúdo do projeto e os temas escolhidos; 

b. Clareza e coesão na escrita do texto; 

c. Condições de aplicabilidade. 

VIl. O texto do Projeto da escola deverá ser escrito, contendo obrigatoriamente: 

a. Capa: nome da escola e dos professores, tema geral do Projeto e público 
alvo: Maternal I, Maternal 11, Infantil I ou Infantil li; 

b. Introdução (texto que explique o Projeto e a temática que será 
desenvolvida no decorrer do ano); 

c. Objetivos (propostas para cada turma); 

d. Situações didáticas relacionadas aos objetivos propostos para cada 
turma; 

e. Produto final (elencar o produto final para cada turma); 

f. Materiais e/ou estrutura necessários; 

g. Avaliação; 

h. Referências. 
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VIII. Os Projetos deverão contemplar as necessidades de cada turma. Para tanto, 
o desenvolvimento de cada temática deve ser flexível , levando em 
consideração o interesse dos alunos. 

Artigo 3°- A Educação Infantil (Etapa 11). conforme a Lei 9394/96, alterada pela Lei 
13.796/2013, deve realizar o controle de frequência dos alunos, exigindo-se a 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas letivas. 

Capítulo 11 

Dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) 

Artigo 4° - A organização curricular das escolas municipais que oferecem os anos 
iniciais do Ensino Fundamental, exceto na modalidade EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), se desenvolverá em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, com a carga 
horária anual estabelecida pela presente Resolução. 

Artigo 5° - Os anos iniciais do Ensino Fundamental terão sua organização curricular, 
desenvolvida em regime de progressão continuada, estruturada em 05 (cinco) anos, 
constituída por dois ciclos de ensino: 

I. Ciclo I (Alfabetização), correspondendo ao ensino do 1° ao 3° ano do Ensino 
Fundamental de 9 anos; 

11. Ciclo 11, correspondendo ao ensino do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental de 
9 anos. 

§ 1° - Neste segmento de ensino, de que trata o Anexo I desta Resolução, deverá 
ser assegurada, para o aluno, a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas-aula 
semanais, com a duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 1000 horas
aula anuais; 

§ 2°- A prioridade dada ao desenvolvimento das competências leitora e escritora e 
dos conceitos básicos da matemática, nos anos iniciais, não exime o professor da 
abordagem dos conteúdos das demais áreas do conhecimento; 

§ 3°- As aulas de Educação Física previstas na Matriz Curricular deverão ser 
desenvolvidas com duas horas-aula semanais, em horário regular de funcionamento 
da classe, por professor especialista com registro no Sistema CONFEF/CREFs; 

§ 4°- As aulas de Arte previstas na Matriz Curricular deverão ser desenvolvidas por 
professor especialista, sendo 02 (duas) horas-aula semanais para as turmas do 1° 
ao 4° ano e 01 (uma) hora-aula semanal para o 5° ano. 

§ 5° - As aulas de Inglês previstas na Matriz Curricular deverão ser desenvolvidas 
por professor especialista, sendo 01 (uma) hora-aula semanal para o 4° ano e 02 
(duas) horas-aula semanais para o 5° ano. 

§ 6° - Excepcionalmente, as Unidades Educacionais localizadas nos Distritos do 
Município de Rio Claro, com dificuldade em lotar ou contratar professor para lecionar 
a disciplina específica de Inglês, poderão substituir por Projetos previstos no Projeto 
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Político Pedagógico e avaliados pela equipe técnica e pedagógica da Secretaria 
Municipal da Educação. 

§ 7° - A Unidade Educacional poderá programar, no máximo, 02 (duas) aulas 
consecutivas de cada disciplina, na organização do quadro de horários. 

§ 8° -A Matriz Curricular do Ensino Fundamental I também contará com 01 (uma) 
hora-aula de Projeto de Leitura para o 1°, 2° e 3° anos, que deverá ocorrer da 
seguinte forma: 

I. Uma vez na semana em horário regular de funcionamento da classe por 
Professor de Educação Básica I (PEB I); 

11. O professor responsável por essas aulas deverá elaborar, em conjunto com a 
equipe gestora e em parceria com os demais docentes, um projeto anual de 
trabalho para cada ano do ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental (1°, 
2° e 3° anos) em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola e 
considerando a especificidade de cada turma; 

111. A elaboração e efetivação dos Projetos deverão ser acompanhadas pela 
equipe gestora; 

IV. O Projeto de Leitura deverá ser elaborado na área de Língua Portuguesa, 
contemplando os seguintes aspectos: 

a. Coerência entre o conteúdo do projeto e os temas escolhidos; 

b. Clareza e coesão na escrita do texto; 

c. Condições de aplicabilidade. 

V. Os textos dos Projetos deverão ser escritos por ano, contendo 
obrigatoriamente: 

a. Capa: nome da escola e do professor, tema geral do Projeto e público 
alvo: 1°, 2° ou 3° ano; 

b. Introdução (texto que explique o Projeto e a temática que será 
desenvolvida no decorrer do ano); 

c. Objetivos (propostas para cada turma); 

d. Situações didáticas (propostas para cada turma); 

e. Produto final (elencar o produto final para cada turma); 

f. Materiais e/ou estrutura necessários; 

g. Avaliação; 

h. Referências. 

VI. Os Projetos deverão contemplar as necessidades de cada turma. Para tanto, 
o desenvolvimento de cada temática deve ser flexível, levando em 
consideração o interesse dos alunos. 
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Artigo 6° - O Ensino Fundamental I, conforme a Lei 9394/96, deve realizar o 
controle de frequência dos alunos, exigindo-se, para aprovação, a frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. 

Artigo 7° -A organização curricular das escolas municipais que oferecem Educação 
Especial Exclusiva (E.E.E.) se desenvolverá em, no mínimo, 200 (duzentos) dias 
letivos, com a carga horária anual estabelecida pela presente Resolução. 

§ 1° - Em virtude das especificidades desta modalidade, deverá constar no 
Regimento Interno da escola, previsão de Matriz Curricular específica, homologada 
pela SME. 

§ 2° - Nesta modalidade de ensino, deverá ser assegurada ao aluno, a carga horária 
de 25 (vinte e cinco) horas/aula semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos 
cada, totalizando 1000 (mil) horas/aula anuais. 

§ 3° - O currículo desta modalidade de ensino deve pautar-se nas Diretrizes e 
orientações do Ministério da Educação, na Deliberação COMERC 001 /2015 e 
demais orientações da Secretaria Municipal da Educação. 

Capítulo 111 

Dos anos finais do Ensino Fundamental 

Artigo 8° - Os anos finais do Ensino Fundamental da EMA Rubens Foot Guimarães, 
terão sua organização curricular, desenvolvida em regime de progressão 
continuada, estruturada em 04 (quatro) anos, constituída por dois ciclos de ensino: 

I. Ciclo 111, correspondendo ao ensino do 6° e 7° anos do Ensino Fundamental 
de 9 anos; 

11. Ciclo IV, correspondendo ao ensino do 8° e 9° ano do Ensino Fundamental de 
9 anos. 

§ 1° - Neste segmento de ensino deverá ser assegurada a carga horária de 37 
horas-aula semanais, com a duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 
1480 horas-aula anuais, conforme Anexo 11 desta Resolução; 

§ 2° - A Unidade Educacional poderá programar, no máximo, 02 (duas) aulas 
consecutivas de cada disciplina, na organização do quadro de horários. 

§ 3° - As horas-aula das disciplinas previstas na Matriz Curricular deverão ser 
desenvolvidas por professores com formação em curso superior de licenciatura 
plena na área de conhecimento específica; 

§ 4° - As aulas dos Projetos Especiais previstas na Matriz Curricular deverão ser 
desenvolvidas por professores devidamente licenciados, inscritos para o processo 
de atribuiçao de classes/aulas. 

Artigo go - A EMA Rubens Foot Guimarães, devido a especificidade de seu curso, 
em período integral, nos anos finais, terá sua Matriz Curricular constituída da 
seguinte forma: 
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I. 25 horas-aula semanais no Ciclo 111 (6° e 7° anos) e no Ciclo IV (8° e 9° anos) 
do Ensino fundamental de 9 anos, destinadas ao ensino do currículo básico, e 

11. 12 horas-aula semanais nos Ciclos 111 e IV destinadas ao desenvolvimento da 
parte diversificada e dos Projetos Especiais. 

§ 1° - Caberá à equipe gestora, após anuência do Conselho de Escola e 
comprovação documentada: 

a. Organizar os Projetos Especiais visando melhor atender ao Projeto Político 
Pedagógico da escola e às expectativas educacionais e interesses dos 
alunos. 

b. Solicitar Plano de Trabalho aos docentes referentes a disciplina elencada 
como Projeto Especial. 

c. Elaborar horário escolar, observando a carga horária mínima, a duração de 
cada aula e intervalo de almoço e de recreio. 

§ 2°- Os Projetos Especiais de que trata a alínea "a", do § 1°, do artigo 9° deverão 
ser elaborados contemplando os seguintes aspectos: 

a. Coerência entre o conteúdo do Projeto e os temas escolhidos; 

b. Clareza e coesão na escrita do texto; 

c. Condições de aplicabilidade. 

§ 3° - Os textos dos Projetos deverão ser escritos, por ano, contendo 
obrigatoriamente: 

a. Capa: nome da escola e do professor, tema geral do Projeto e público alvo; 

b. Introdução (texto que explique o Projeto e a temática que será desenvolvida 
no decorrer do ano); 

c. Objetivos propostas para cada turma 

d. Situações didáticas (propostas para cada turma); 

e. Desenvolvimento (desenvolver a proposta de trabalho para cada turma); 

f. Produto final (elencar o produto final para cada turma); 

g. Materiais e/ou estrutura necessários; 

h. Avaliação; 

i. Referências. 

§ 4° - Os Projetos deverão contemplar as necessidades de cada turma. Para tanto, o 
desenvolvimento de cada temática deve ser flexível, levando em consideração o 
interesse dos alunos. 

§ 5° - O professor responsável pelo Projeto Especial deverá elaborar, em conjunto 
com a equipe gestora e em parceria com os demais docentes, um projeto de 
trabalho para cada ano dos ciclos do Ensino Fundamental li, em consonância com o 
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Projeto Político Pedagógico da escola e considerando a especificidade de cada 
turma. 

§ 6° - A elaboração e efetivação dos Projetos Especiais deverão ser acompanhadas 
pela equipe gestora e Departamento Pedagógico da SME. 

§ 7° - A atribuição de aulas dos Projetos Especiais será regulamentada por 
legislação específica do processo anual de atribuição de classes/aulas. 

Artigo 10 - O Ensino Fundamental 11 , conforme a Lei 9394/96, deve realizar o 
controle de frequência dos alunos, exigindo-se, para aprovação, a frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. 

Capítulo IV 

Da Educação de Jovens e Adultos I e 11 

Artigo 11- A Educação de Jovens e Adultos I- EJA I (1° ao 4° termo), observada a 
organização semestral, adotará a Matriz Curricular do Anexo 111 da presente 
Resolução. 

§ 1° - Sua organização curricular será desenvolvida em regime de progressão 
continuada, estruturada em 04 (quatro) semestres e constituída por dois ciclos de 
ensino: 

I. Ciclo I (alfabetização)- correspondendo ao ensino do 1° e 2° termo; 

11. Ciclo li (pós alfabetização)- correspondendo ao ensino do 3° e 4° termo. 

§ 2° - Nesta modalidade de ensino deverá ser assegurada a carga horária diária de 3 
(três) horas-aula com a duração de 50 (cinquenta) minutos cada, perfazendo um 
total de 15 horas-aula semanais e 300 horas-aula semestrais e cada semestre 
correspondendo a, no mínimo, 100 (cem) dias letivos. 

§ 3° - Nas Unidades Educacionais que atendem EJA I, EJA 11 , nas quais 
majoritariamente as matrículas forem de alunos público alvo da Educação Especial 
as aulas poderão ser programadas de forma que melhor se adequem as 
necessidades da unidade escolar (com parecer do Departamento Pedagógico); 

Artigo 12 - A Educação de Jovens e Adultos I - EJA I (1° ao 4° termo), que 
atendem majoritariamente alunos público alvo da Educação Especial nas salas 
descentralizadas na Escola Municipal Marcelo Schimidt no período diurno observada 
a organização semestral, adotará a Matriz Curricular do Anexo IV da presente 
Resolução. 

§ 1° - Sua organização curricular será desenvolvida em regime de progressão 
continuada, estruturada em 04 (quatro) semestres e constituída por dois ciclos de 
ensino: 

I. Ciclo I (alfabetização) - correspondendo ao ensino do 1° e 2° termo; 

11. Ciclo 11 (pós alfabetização)- correspondendo ao ensino do 3° e 4° termo. 
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§ 2° - Nesta modalidade de ensino deverá ser assegurada a carga horária diária de 5 
(cinco) horas-aula com a duração de 50 (cinquenta) minutos cada, perfazendo um 
total de 25 horas-aula semanais e 500 horas-aula semestrais e cada semestre 
correspondendo a, no mínimo, 100 (cem) dias letivos. 

Artigo 13 -A Educação de Jovens e Adultos 11 correspondente às séries finais do 
Ensino Fundamental (53 à aa séries), observada a organização semestral, adotará a 
Matriz Curricular do Anexo V da presente Resolução. 

§ 1°- Sua organização curricular será desenvolvida em regime seriado, estruturada 
em 04 (quatro) semestres, constituída por 04 (quatro) séries: de 53 à 83 séries. 

§ 2° - Nesta modalidade de ensino deverá ser assegurada a carga horária diária de 4 
(quatro) horas-aula com a duração de 50 (cinquenta) minutos cada, perfazendo um 
total de 20 horas-aula semanais e 400 horas-aula semestrais e cada semestre 
correspondendo a, no mínimo, 100 (cem) dias letivos. 

§ 3° - As aulas das disciplinas previstas na Matriz Curricular deverão ser 
desenvolvidas por professores com formação em curso superior de licenciatura 
plena na área de conhecimento específica. 

Artigo 14 - A Educação de Jovens e Adultos 11 correspondente às séries finais do 
Ensino Fundamental (53 á 83 séries), que atendem majoritariamente alunos público 
alvo da Educação Especial nas salas descentralizadas na Escola Municipal Marcelo 
Schimidt no período diurno, observada a organização semestral, adotará a Matriz 
Curricular do Anexo VI da presente Resolução. 

§ 1° -Sua organização curricular será desenvolvida em regime seriado, estruturada 
em 04 (quatro) semestres, constituída por 04 (quatro) séries: de 53 à 83 séries. 

§ 2° - Nesta modalidade de ensino deverá ser assegurada a carga horária diária de 5 
(cinco) horas-aula com a duração de 50 (cinquenta) minutos cada, perfazendo um 
total de 25 horas-aula semanais e 500 horas-aula semestrais e cada semestre 
correspondendo a, no mínimo, 100 (cem) dias letivos. 

§ 3° - As aulas das disciplinas previstas na Matriz Curricular deverão ser 
desenvolvidas por professores com formação em curso superior de licenciatura 
plena na área de conhecimento específica. 

Artigo 15 - A organização curricular da Educação de Jovens e Adultos, conforme 
determina o Artigo 26 da Lei 9394/96, será composta: 

I. Por disciplinas que compõem a Base Nacional Comum, conforme distribuição 
contida nos Anexos 111 , IV, V e VI desta Resolução; 

11. Por uma parte diversificada: língua estrangeira moderna (Inglês), contida nos 
Anexos; 

§ 1° - A Educação de Jovens e Adultos terão a parte diversificada na seguinte 
conformidade: 

I. Educação de Jovens e Adultos I correspondente às séries iniciais do Ensino 
Fundamental (1 3 à 43 Termo), que atendem majoritariamente alunos público 
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alvo da Educação Especial, Projetos Especiais: Educação Física, Arte e 
Leitura; 

11. Educação de Jovens e Adultos 11 correspondente às séries finais do Ensino 
Fundamental (5a à aa Séries), que atendem majoritariamente alunos público 
alvo da Educação Especial, Projetos Especiais: Educação Física e Leitura; 

§ 2° - Os Projetos Especiais de que trata os incisos I e 11 do § 1°, do artigo 15° 
deverão ser elaborados contemplando os seguintes aspectos: 

d. Coerência entre o conteúdo do Projeto e os temas escolhidos; 

e. Clareza e coesão na escrita do texto; 

f. Condições de aplicabilidade. 

§ 3° - Os textos dos Projetos deverão ser escritos, por ano, contendo 
obrigatoriamente: 

j. Capa: nome da escola e do professor, tema geral do Projeto e público alvo; 

k. Introdução (texto que explique o Projeto e a temática que será desenvolvida 
no decorrer do ano); 

I. Objetivos (propostas para cada turma) 

m. Situações didáticas relacionadas aos objetivos propostos para cada turma; 

n. Desenvolvimento (desenvolver a proposta de trabalho para cada turma); 

o. Produto final (elencar o produto final para cada turma) ; 

p. Materiais e/ou estrutura necessários; 

q. Avaliação; 

r. Referências. 

§ 4° - Os Projetos deverão contemplar as necessidades de cada turma. Para tanto, o 
desenvolvimento de cada temática deve ser flexível, levando em consideração o 
interesse dos alunos. 

§ 5° - O professor responsável pelo Projeto Especial deverá elaborar, em conjunto 
com a equipe gestora e em parceria com os demais docentes, um projeto de 
trabalho para cada ano dos ciclos do Ensino Fundamental 11 , em consonância com o 
Projeto Político Pedagógico da escola e considerando a especificidade de cada 
turma. 

§ 6°- A elaboração e efetivação dos Projetos Especiais deverão ser acompanhadas 
pela equipe gestora e Departamento Pedagógico da SME. 

Artigo 16- A idade mínima para matrícula inicial nos cursos de Educação de Jovens 
e Adultos I e 11 será de 15 (quinze) anos completos. 
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Artigo 17 - Para a formação de classes dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos o diretor da escola deverá observar os seguintes critérios: 

I. Para EJA 1: mínimo de 15 (quinze) alunos; 

11. Para EJA 11: mínimo de 20 (vinte) alunos. 

Parágrafo único - A criação ou manutenção de classes com número inferior ao 
estabelecido acima será analisada pela Secretaria Municipal da Educação. 

Artigo 18 - A Educação de Jovens e Adultos na rede municipal de ensino é 
presencial, exigindo-se a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para 
fins de aprovação do aluno. 

Artigo 19 - A Educação de Jovens e Adultos I e 11 terá Calendário Escolar próprio, 
considerando-se sua especificidade, e deverá ser homologado pela Secretaria 
Municipal da Educação. 

Capítulo V 

Das Disposições Gerais 

Artigo 20- Em conformidade com a Resolução CNE/CP n° 001/2012, a inserção 
dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização 
do currículo poderá ocorrer pela transversalidade, por meio de temas relacionados 
aos Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. 

Artigo 21 - Em conformidade com a Lei n° 9. 795, de 1999, a Resolução CNE/CP n° 
002/2012, a Lei Municipal n° 4026/2010 e a Deliberação COMERC n° 001/2013, a 
Educação Ambiental deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 
interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 
modalidades. 

§ 1° - A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 
desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 
comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 
ambiente natural e construído. 

§ 2° - A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface 
entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a 
visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista. 

Artigo 22 - Em conformidade com a Resolução CNE/CP n° 001/2004 , o Parecer 
CNE/CEB n° 002/2007 e a Lei 11645/2008, a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana deve ser desenvolvida em 
todas as fases, etapas, níveis e modalidades. 

§ 1° - A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 
eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de L 
interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos 
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legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 
brasileira. 

§ 2° - O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 
reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 
bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 
africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 

§ 4° - O conteúdo programático do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 5° - Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 

Artigo 24- Em relação a Educação Especial e em conformidade com a Deliberação 
COMERC 001/2015 aos alunos público alvo desta modalidade de ensino serão 
garantidos o Plano de Desenvolvimento Individual - PDI adequando as disciplinas 
curriculares as necessidades de aprendizagem para o desenvolvimento do aluno. 

Artigo 23 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Resolução SME 007 de 20 de fevereiro de 2017. 

RiJtlaro, 23 de fevereiro de 2018. 

i ta~ 
Secretário Municipal de Educação 

Publicada na Secretaria Municipal da Educação, na mesma data supra 
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ANEXO I 

MATRIZ CURRICULAR PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 
ANOS (1° AO 5° ANO) 

Ano Letivo: 2018 
Turno: Diurno 
Semanas: 40 semanas/ano 
Carga horária anual: 1000 horas/aula 
Carga horária semanal: 25 horas/aula 
Hora/aula = 50 minutos 

L 
o 
8 

9 
3 
9 
4 
I 
9 
6 

I BASE NACIONAL COMUM lhnmmm~ 
. ~~~~~ 
~====;'i;=L=rn=gu=a=P=o=rt=ug=u=es=a=UII=1=3 ~~~~ =9~11 6 11 6 11 6 

Projeto de Leitura 11 1 11 1 11 1 11 - 11 -

Arte 2 11 2 11 2 11 2 11 1 
Linguagens 

~===~ Educação Física 2 11 2 11 2 11 2 11 2 

Noções lógico- Matemática ~~r--;-lr--;-lr-;-1 
matemática ~~~L.:_JL..:_j 

1~ci=ên=c=ia=s :=:::::::::==::=H:::i=st~ór=ia===~ll - 11 - 11 2 11 2 11 2 I 

H=So=c=ia=is===li=G=e=o:!:g:ra=fia====~ll - 11 - 11 2 11 2 11 2 I 
Ciências Ciências IDDr--;-lr-;lr-;1 
Naturais _ L...:_j~L:_j 

~, =::::;P:::::::;A:::::::R::::::;T:;:E ;:!DI;=;v:::::;:ER;::s;:;l F:;::lc::=A:::::::o:::::::A=~~=~II~ ===:u 11 11 1 

I Inglês - 11 - 11 - 11 1 11 2 I 

I TOTAL GJGJGJGJGJ 
I Amparo Legal: Resolução SME n° 007 de 23/02/2018 I 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental os conteúdos de Ensino Religioso serão trabalhados 
transversalmente, sob a responsabilidade e organização do professor da classe e os conteúdos de 
música e de história da cultura afro-brasileira e indfgena serão inseridos nos conteúdos programáticos 
das disciplinas de Arte e História respectivamente. 
A Educação Especial modalidade transversal da LOS será organizada conforme deliberação COMERC 
001/2015 e implementada através do PDI especifico para o Ensino Fundamental. 

Rio Claro, _/_/2018. 

Assinatura e Carimbo do Diretor 

PARECER DA SUPERVISAO: 
PELA HOMOLOGAÇÃO 

RIO CLARO, _/_/2018 

HOMOLOGAÇAO: 
HOMOLOGO 

RIO CLARO, _/_/2018 
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MATRIZ CURRICULAR PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
6° ao 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

Ano Letivo: 2018 
Turno: diurno 
Semanas: 40 semanas/ano 
Carga horária anual: 1480 horas/aula 
Carga horária semanal: 37 horas/aula 
Hora/aula = 50 minutos 
Carga horária total do curso: 5920 horas/aula 

COMPONENTES CURRICULARES 6° ano 7" ano 8° ano 9° ano CARGA 
HORÁRIA 

Llngua 
6 6 6 6 960 Portuguesa 

História 3 3 3 3 480 

L Resolução Geografia 3 3 3 3 480 

D BASE 
SME 007 de Matemática 6 6 6 6 960 
23/02/2018 Ciências, Fisicas B COMUM 

Biológicas e 
3 3 3 3 480 

Programas de 
9 Saúde 

3 ARTIGO 26 Educação Fisica 3 3 3 3 480 

9 LDB Arte 3 3 3 3 480 

4 Total da Base Comum 27 27 27 27 4320 

I Llngua 

9 
Parte Diversificada Estrangeira 

3 3 3 3 480 
Artigo 26 §5° • LDB Moderna 

6 (Inglês) 

Artigo 34 §2° • LDB 
Projetos 

7 7 7 7 1120 Especiais 
Total da Parte Diversificada 10 10 10 10 1600 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 37 37 37 37 5920 
CARGA HORARIA ANUAL POR SERIE 1480 1480 1480 1480 

A Educação Especial modalidade transversal da LDB será organizada conforme deliberação 
COMERC 001/2015 e implementada através do PDI especifico para o Ensino Fundamental. 

Rio Claro, _/_/2018 

Assinatura e Carimbo do Diretor 

PARECER DA SUPERVISÃO: HOMOLOGAÇAO 
PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO 

RIO CLARO, _/_/2018 RIO CLARO, _/_/2018 
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ANEXO 111 

MATRIZ CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I 
CICLO 1-Termos I e 11 (1a e 2a séries) 

CICLO 11- Termos 111 e IV (3a e 4a séries) 

Ano Letivo: 2018 
Turno: noturno 
Carga horária semanal: 15 horas/aula 
Carga horária semestral: 300 horas/aula 
Hora/aula = 50 minutos 

I TERMOS/AULAS 
L COMPONENTE I CICLO I 11 CICLO 11 
o CURRICULAR 

I TE~~o 11 li B 20 30 40 

9 TERMO TERMO TERMO 
3 Lín9ua Portu9uesa 11 5 11 5 11 4 4 
9 
4 História 11 2 11 2 

" 
2 2 

I Geo9rafia 11 2 11 2 2 2 
9 

11 11 11 6 Matemática 4 4 5 5 

Ciências 11 2 11 2 2 11 2 

TOTAL DA BASE NACIONAL li 15 li 15 15 li 15 

Amparo Legal: Resolução SME n° 007 de 23/02/2018 
A Educação Especial modalidade transversal da LDB será organizada conforme deliberação 
COMERC 001/2015 e implementada através do PDI especifico para a Educação de Jovens e 
Adultos I e 11. 

Rio Claro, _/_/2018. 

Assinatura e Carimbo do Diretor 

PARECER DA SUPERVISÃO HOMOLOGAÇÃO 
PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO 
Rio Claro, _ /_ /2018 Rio Claro, _/_/2018 
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ANEXO IV 

MATRIZ CURRICULAR PARA A EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS I 
CICLO 1- Termos I e 11 (1 8 e 28 séries) 

CICLO 11- Termos 111 e IV (38 e 48 séries) 

Ano Letivo: 2018 
Turno: Diurno 
Carga horária semanal: 25 horas/aula 
Carga horária semestral: 500 horas/aula 
Hora/aula = 50 minutos 

L TERMOS/AULAS 

o COMPONENTE CICLO I CICLO 11 
8 CURRICULAR 10 20 30 40 

9 TERMO TERMO TERMO TERMO 
3 Língua Portuguesa 5 5 5 5 
9 História 2 2 2 2 
4 Geografia 2 2 2 2 
I Matemática 4 4 4 4 

96 Ciências 2 2 2 2 
TOTAL DA BASE NACIONAL 15 15 15 15 

Projeto de Leitura 2 2 2 2 
PARTE Projeto Especial (Ed. Física) 4 4 4 4 

DIVERSIFICADA Projeto Especial (Arte) 4 4 4 4 
TOTALGERALDEAULAS 25 25 25 25 

Amparo Legal: Resolução SME N° 007 DE 23/05/2018 
A Educaçao Especial modalidade transversal da LDB será organizada conforme deliberação 
COMERC 001/2015 e implementada através do PDI especifico para a Educação de Jovens e Adultos 
I. 

Rio Claro, _ _ / _ _ /2018 

Carimbo e Assinatura do Diretor 

PARECER DA SUPERVISAO HOMOLOGAÇAO 
PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO 
Rio Claro, I /2018 Rio Claro __ , __ /2018 

ANEXO V 
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ANEXO V 

MATRIZ CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11- 58 A sa SÉRIE 

Ano Letivo: 2018 
Turno: noturno 
Carga horária semanal: 20 horas/aula 
Carga horária semestral: 400 horas/aula 
Hora/aula = 50 minutos 

; 

SERIES/AULAS 
L COMPONENTE ; ; 

78 SERIE 1188 SERIE 58 SERIE 68 SERIE o CURRICULAR 
B 

Lín9ua Portu9uesa 5 5 5 11 5 9 
3 História 2 2 2 11 2 
9 

Geo~rafia 11 2 2 2 11 2 4 
I Matemática 11 5 11 5 11 5 11 5 
9 

Ciências 11 2 11 2 11 2 11 2 6 
Arte 11 2 11 2 11 2 11 2 

I TOTAL DA BASE NACIONAL 11 18 
11 18 11 18 11 18 

PARTE LÍNG. EST. DDDD DIVERSIFICADA MOD. (Inglês) 

I TOTAL GERAL DE AULAS 11 20 11 20 11 20 11 20 I I Amparo Legal: Resolução SME 007 de 23/02/2018 I 
A Educação Especial modalidade transversal da LDB será organizada conforme deliberação 
COMERC 001/2015 e implementada através do PDI especifico para a Educação de Jovens e 
Adultos 11. 

Rio Claro, _/_/2018. 

Assinatura e Carimbo do Diretor 

PARECER DA SUPERVISAO HOMOLOGAÇÃO 
PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO 
Rio Claro, _ /_ /2018 Rio Claro, _/_/2018 
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MATRIZ CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11- sa A aa SÉRIE 

Ano Letivo: 2018 
Turno: diurno 
Carga horária semanal: 25 horas/aula 
Carga horária semestral: 500 horas/aula 
Hora/aula = 50 minutos 

I ' SERIES/AULAS 
L COMPONENTE 

15a SERIE lisa SERIE 117a SERIE lisa SERIE o CURRICULAR 
8 

Uneua Portueuesa 11 5 11 5 11 5 11 5 9 
3 História 11 2 11 2 11 2 11 2 
9 

Geoerafia 11 2 11 2 11 2 11 2 4 
I Matemática 11 5 5 11 5 5 
9 

Ciências 11 2 2 11 2 2 6 
Arte 11 2 2 11 2 2 

TOTAL DA BASE NACIONAL li 18 18 li 18 18 

PARTE LÍNG. EST. DDDD DIVERSIFICADA MOD. (Inglês) 

I Projeto de Leitura 11 2 li 2 li 2 li 2 

I Projeto Especial I 
: (Educação Física) : 3 li 3 li 3 li 3 

TOTAL GERAL DE AULAS li 25 li 25 li 25 li 25 

I Amparo Legal: Resolução SME 007 de 23/02/2018 

A Educação Especial modalidade transversal da LOS será organizada conforme deliberação 
COMERC 001/2015 e implementada através do PDI especifico para a Educação de Jovens e 
Adultos 11. 

Rio Claro, _/_/2018. 

Assinatura e Carimbo do Diretor 

PARECER DA SUPERVISÃO HOMOLOGAÇÃO 
PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO 
Rio Claro, _/_/2018 Rio Claro, _/_/2018 


