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Regulamentação da promoção continuada do 2º 
ano para o 3º ano do Ensino Fundamental de Nove 
Anos. 

 
Este Conselho, em análise da matéria, com embasamento na Resolução do CNE/CEB nº 

7/2010, resolve: 

A avaliação deve ser concebida como um instrumento capaz de redimensionar a prática e 

os objetivos propostos pelo professor. 

Avaliar requer adotar uma “práxis transformadora” que leve o professor a refletir o 

comprometimento do mesmo com a aprendizagem de todos os alunos. O ato de avaliar deve ser 

percebido como um instrumento de análise e superação das dificuldades apresentadas pelos alunos 

frente à prática desenvolvida. 

De acordo com norma exarada pela Resolução nº 07/2010 do CNE/CEB e o Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação: 

 

I- estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a 

atingir; 

 

II- alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 

resultados por exame periódico específico. 

O processo de construção da leitura e da escrita é complexo, dinâmico e não acontece no 

mesmo instante para todos os alunos; sendo assim, é de fundamental importância respeitar o tempo 

de aprendizagem de cada aluno, bem como utilizar metodologia diferenciada com o objetivo de 

atingir a todos os alunos. 

A referida Resolução em seu Artigo 27, parágrafo 1º, destaca: 

Art. 27 Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com o apoio das famílias 
e da comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos 
alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de 
aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e 
criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória escolar discente seja 
retardada ou indevidamente interrompida. 

§ 1º Devem, portanto, adotar as providências necessárias para que a 
operacionalização do princípio da continuidade não seja traduzida como 
“promoção automática” de alunos de um ano, série ou ciclo para o seguinte, e para 
que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e a 
aprendizagem.  

 



O fato da promoção  nos três primeiros anos do Ensino Fundamental de Nove Anos não 

retira do educador a responsabilidade com o processo de alfabetização em cada uma das 

etapas.Fica claro que existem competências a serem desenvolvidas em cada uma das etapas que 

não podem ser negligenciadas. Também é evidente que o processo de alfabetização e letramento 

continua nos anos subsequentes. 

Conforme a Resolução do CNE/CEB nº 07/2010, as Propostas Político Pedagógicas e os 

Regimentos Escolares que necessitam de reformulações, devem explicitar, de forma clara, o 

compromisso da escola e do professor com o processo de leitura e escrita nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental de Nove Anos. 

  

CONCLUSÃO: 

A Comissão de Legislação e Normas, regulamenta que no ano de 2011, seja seguido o que 

consta no Regimento Escolar de cada escola, quanto à promoção do 2º ano para o 3º ano do 

Ensino Fundamental de Nove Anos. 

Para o ano de 2012, determina a não retenção do aluno do 2º ano para o 3º ano do Ensino 

Fundamental de Nove Anos. No entanto, este Colegiado solicita que as escolas façam as devidas 

adequações na Proposta Político Pedagógica até agosto de 2012 e no Regimento Escolar até 

outubro de 2012. Tais adequações devem ser norteadas pela Resolução do CNE/CEB nº 07/2010 e 

por este Parecer. 

Esta Comissão propõe que este Colegiado aprove o presente Parecer que regulamenta a 

promoção continuada do 2º ano para o 3º ano no Ensino Fundamental de Nove Anos, no Sistema 

Municipal de Ensino de São Sepé,  o qual entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Aprovado, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes em sessão de 20 de dezembro de 2011. 
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