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I- Relatório 
 
1. Histórico 
 
Em 13 de agosto de 2008, o Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia 
recebe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Minuta das Diretrizes 
e orientações dispondo sobre as  disciplinas de Artes e Educação Física para 
aplicabilidade nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino do município de Nova Venécia. 
 
2. Análise 
 
2.1 – Artes 
 
A Lei nº 9394/96, LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Artigo 
26 estabelece que o ensino fundamental e médio deverá ter uma Base Nacional 
Comum e assim está posta no Parágrafo segundo, do Artigo 28: 
 



        “O ensino de Artes constituirá componente curricular obrigatório nos níveis da 
Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” 
 
Com isso a disciplina de Artes passa a ser obrigatória na Educação Básica. Os 
objetivos gerais da disciplina de Artes foram assim colocados nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais: 
         “No transcorrer do ensino fundamental, espera-se que os alunos 
progressivamante, adquiram competências e sensibilidade e de cognição em Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro diante da sua produção de arte e no contato com o 
patrimônio artístico, exercitando sua cidadania cultural com qualidade.” 
 
Como esse objetivo será alcançado dependerá do investimento da Secretaria de 
Educação no sentido de promover formação continuada aos professores que atuam 
na disciplina. Tanto aos que atuam nos iniciais do ensino fundamental e os que atuam 
nos anos finais. O PCN de Artes elaborado para o  
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3º e 4º ciclos que equivalem do 6º ao 9º ano, traz para maior clareza do trabalho 
pedagógico de Artes, os objetivos, os conteúdos e os critérios de avaliação para esta 
área do conhecimento. 
Com relação a formação de professores para atuar no ensino de Artes que tenham o 
mínimo de experiências prático-teóricas interpretando, criando e apreciando arte. E 
para isso é necessário haver cursos de formação continua, nos quais possam refletir 
e desenvolver trabalhos com a disciplina de Artes vinculadas às demais disciplinas. 
Para efeito de Concurso Público, o Sistema Municipal de Ensino poderá receber, 
indistintamente, licenciados em: Educação Artística, em Artes ou em quaisquer 
linguagens específicas: Artes Visuais e Plásticas, Artes Cênicas ou Teatro, Música e 
Dança, que utilizarão seus conhecimentos específicos com a finalidade de atingirem 
os objetivos preconizados pela legislação em vigor para o ensino fundamental, como 



foi muito bem colocado pelo Conselheiro Neroaldo Pontes de Azevedo em seu 
Parecer CNE/CEB nº 22/2005, aprovado em 04/10/2005. 
 
2.2 - Educação Física 
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação promulgada em 20 de dezembro de 1996, 
busca transformar o caráter que a Educação Física assumiu nos últimos anos ao 
explicar no artigo 26, § 3º, que: 
       “A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular da Educação Básica, ajustando às faixas etárias e às condições da 
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” 
Este parágrafo foi alterado pela Lei nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003, que traz 
a seguinte redação: 
        “ A Educação Física, integrada à Proposta Pedagógica é componente curricular 
obrigatório da Educação Básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: 
         I-  que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
        II- maior de 30 anos de idade; 
       III- que estiver prestando serviço militar, ou que, em situação similar, estiver 
obrigado à prática de Educação Física; 
      IV- amparado pelo Decreto nº1044, de 21/10/1969; 
      V- vetado; 
      VI- que tenha prole. 
Sendo o ensino fundamental uma das composições da Educação Básica e a 
Educação Física disciplina obrigatória desta etapa, só poderá ser dispensado da 
prática desta disciplina, o aluno que se encontrar amparado por algum inciso da Lei 
citada anteriormente. 
È claro que nos primeiros anos os jogos e as brincadeiras será aqueles cujas regras 
forem as mais simples.É importante o desenvolvimento de atividades lúdicas nesta 
fase. 
Diante disso, é fundamental a formação em serviço de um modo especial, aos 
professores que atuam nas escolas multisseriadas, uma vez que é o próprio professor 
que ministra as aulas da referida disciplina, de forma recreativa, sem obrigatoriedade 



de atribuição de pontos. Pois a formação de profissionais da Educação, de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 
características de cada fase do desenvolvimento de educando, terá como 
fundamentos a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em 
serviço e o aproveitamento de formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades ( Art.61, inciso I e II – LDB). 
É importante colocar aqui algumas exigências da LDB: 

• a oferta obrigatória de um currículo (Art.26) 
• a exigência de uma carga horária mínima de 800 horas, por um mínimo de 

200 dias letivos (Art.24, inciso II). 
• Prazo de dez anos a contar a partir de dezembro de 1996, para somente 

admitir professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento 
em serviço. 

Apesar do prazo referendado no item anterior, muitos municípios ainda não possuem 
profissional habilitados para atuar nas áreas específicas, sendo Nova Venécia um 
deles. 
Diante disso é necessário fazer algumas concessões na contratação de profissionais 
para ministrar a disciplina de Educação Física e que lhe seja ofertada a formação em 
serviço, buscando garantir a qualidade do ensino. 
 
 
II- Voto da Relatora 
 
Diante do exposto, somos parecer favorável pela contratação a título precário, 
estudantes das áreas de artes e educação física, bem como profissionais com 
formação superior/licenciatura, em qualquer área desde que, já apresente alguma 
experiência nas disciplinas ou curso avulso na área da educação voltado para a 
disciplina de atuação de no mínimo 120 horas, apenas por um prazo de 4 anos a 
contar de 2008. 
 
 
 



Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 
Em 19/02/2009. 
Seledir Maria Piovesan Calegari – relatora  
Gleyciaria Bergamim de Araújo Sebim 
Rosimery Pasti 
Marilene Callegari Piovezan 
 
 
 
 
VOTO DA PLENÁRIA 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 
 
 
Baixa-se a Resolução Competente. 
 
Sala das Sessões, em       /       /2009. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


