CME - CONSELHO MUN!CIPAL DE EDUCAÇÃO
ANTÔNÏO CARDOSO-BA

C.M.E.

Conselho Municipal de Educarão
An to n io C a rd o so -B A

Resotução n". 00! / 2017 que regulamenta a imptantação
do Cic!o de Alfabetização na Rede Municipal de Ensino de
Antônio C a r d o so .
O Conselho Municipa! de Educação, no uso de suas atribuições tegais e considerando:
- o disposto na Lei Federal n° 9.394. de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em especial, os artigos 22 e 32;
- o contido na Resolução CNE / CEB n° 7, de 14/12/2010. do Conselho Nacional de Educação que
fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;
- o estabelecido no Decreto Municipal n° 227/2017. que institui o Ciclo de Alfabetização.

Resolve:

Art. 1° - O Ciclo de Alfabetização, implantado no Decreto n°227/2017, fica orientado na
conformidade do estabelecido na presente Resolução.
Art. 2° - O Ciclo de Alfabetização compreende o 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de Nove Anos.
Art. 3 ^ - 0 Ciclo de Alfabetização tem como objetivo principal alfabetizar todas as crianças até os
sete anos de idade na perspectiva do letramento.
Art. 4" - Os dois anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:
1- a alfabetização e o letramento;
H - o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua
Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da
Matemática, da Ciência, da História e da Geografia:
111 - a continuidade da aprendizagem, tendo em vista a complexidade do processo de alfabetização
e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo e.
particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade, e deste para o
terceiro ano.
Art. 5° - A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como parte
integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação
pedagógica e deve:
I - assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica;
II - utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo, o
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relatório, os trabaihos individuais e coletivos, os portfolios, exercícios, dentre outros, tendo em
conta
a sua adequação à faixa etária e as características de desenvoivimento do educando;
H! - assegurar tempos e espaços diversos para que os aiunos com menor rendimento tenham
condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo;
IV - prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo,
como determina a Lei n° 9.394/96;

Art. 6° - Ao final do 1° e 2° ano não haverá retenção. Entretanto, é necessário que no 1" ano o
educando atinja os objetivos definidos para esse ano, tendo em vistas os referenciais de
aprendizagem adotados para avaliação do processo de desenvolvimento humano do educando.

Art. 7° - No 2° ano será dada continuidade ao processo iniciado no 1° ano. com aprofundamento dos
conhecimentos, para assegurar ao educando a consolidação alfabética e o letramento.

Art. 8" - A proposta pedagógica para o Ciclo de Alfabetização deverá assegurar o contido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais e se organizará atendendo às normas deste Conselho Municipal de
Educação.
§ 1° - A proposta pedagógica deverá garantir o cumprimento das finalidades e objetivos expressos
no Regimento da Instituição.
Art. 9° - Para a elaboração e execução da proposta pedagógica de qualidade, a Secretaria Municipal
de Educação deve garantir o desenvolvimento profissional e a formação em serviço para os
profissionais da educação, observando o novo paradigma proposto para o Ciclo de Alfabetização.
Art. 10°- A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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