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Orienta a Rede Municipal de Ensino quanto à 
forma de Organização Curricular nos Anos 
Iniciais, a expressão de Resultados da Avaliação, 
baseada na Resolução CNE/CEB nº 07 de 14 de 
dezembro de 2010 e LDBEN de 20 de dezembro de 
1996, bem como a Unidocência. 
 

 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, após reunião conjunta com representantes 

das comissões deste Conselho, encaminhou através do Ofício 259/2012, pedido de normatização 

quanto à reformulação dos Regimentos Escolares, tendo como documento de referência a 

Resolução nº 07/2010 do CNE/CEB, que fixa Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 

9 (nove) anos, e também com o objetivo de unificar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, os 

seguintes procedimentos: Organização Curricular nos Anos Iniciais, Forma de Expressão dos 

Resultados da Avaliação e a Unidocência nesta etapa do Ensino Fundamental. 

 Este colegiado, após análise da matéria, compreende que as solicitações são procedentes e 

visam à melhoria da organização dos procedimentos escolares e, que os mesmos não ferem a 

autonomia das escolas visto que a LDBEN de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 11, inciso III 

estabelece que: 

 

Os Municípios incubir-se-ão de: 

III- baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

 

Atendendo ao que é estabelecido pela Resolução nº 07 do CNE/CEB de 14 de dezembro de 

2010, os Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino, a partir do ano letivo de 2013, ficarão 

divididos em dois blocos: 

 Bloco de Alfabetização: 1° ano, 2° ano e 3° ano, 

 Bloco Complementar: 4º ano e 5º ano. 

Este órgão ressalta a importância de que os alunos devem estar alfabetizados até os 08 (oito) 

anos de idade, sendo responsabilidade do Bloco Complementar dar prosseguimento ao processo de 

solidificação do letramento linguístico e matemático. 



 Quanto à forma de Expressão dos Resultados da Avaliação, nos referidos blocos, este 

colegiado estabelece que a partir do ano de 2013, ocorra através de Parecer Descritivo, visto que o 

mesmo permite o resgate do processo educativo da avaliação que passa a ser “redimensionadora” da 

ação pedagógica”. A Resolução CNE/CEB nº07/2010, no artigo 32, inciso II e III, salienta que o 

processo de avaliação deve: 

 

  II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 
registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os 
portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a 
sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do 
educando; 

  

III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno 
sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os 
de eventuais provas finais, tal como determina a alínea “a” do inciso V do 
art. 24 da Lei nº 9.394/96. 

 
 
Com base no que a Resolução CNE/CEB nº 07/2010, estabelece como citado acima, o 

Parecer Descritivo permite uma melhor análise das potencialidades e das habilidades desenvolvidas 

pelos alunos, bem como uma descrição mais próxima das habilidades e competências a serem 

desenvolvidas. 

Este Colegiado estabelece que a partir do ano letivo de 2013, deverá prevalecer a 

Unidocência nos dois blocos que formam os Anos Iniciais. No 5º ano, em casos excepcionais, o 

ensino poderá ser desenvolvido por área do conhecimento, desde que seja definido pela 

Mantenedora. 

 

 

CONCLUSÃO: 

A Comissão de Planejamento e Normas determina que a partir do ano letivo de 2013, os 

Anos Iniciais ficarão divididos em dois blocos, denominados: Bloco de Alfabetização (1º ano, 2º 

ano e 3º ano), e Bloco Complementar (4º ano e 5º ano). 

Cabe salientar que, os resultados da avaliação nestes blocos, serão expressos através de 

Parecer Descritivo. 

No Bloco de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) e no Bloco Complementar (4º e 5º anos), o 

ensino será ministrado por Unidocência, podendo, em casos excepcionais, o 5º ano, ser 

desenvolvido por área do conhecimento, desde que seja definido pela Mantenedora. 

Esta comissão propõe que este colegiado aprove o presente Parecer que orienta a Rede 

Municipal de Ensino quanto à Organização Curricular nos Anos Iniciais, a Forma de Expressão de 



Resultados da Avaliação, baseada na Resolução CNE/CEB nº 07 de 14 de dezembro de 2010 e 

LDBEN de 20 de dezembro de 1996, bem como a Unidocência , o qual entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
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Aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros presentes em sessão de 25 de setembro de 2012. 
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