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PROCESSO Nº 017/2012  

PARECER Nº 022/2012/CME                        

APROVADO EM: 13/09/2012 

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO 

MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR  

ASSUNTO: NORMATIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA INGRESSO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS   

 

CONSELHEIRAS RELATORAS:  MÁRCIA APARECIDA BALDINI 

SUELI GÓIZ DA SILVA 

A Câmara de Legislação e Normas recebeu da Conselheira Presidente o 

processo nº 017/2012 do Conselho Municipal de Educação de Cascavel, no 

qual solicita Parecer e Deliberação que normatize o ingresso no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais.  A Secretaria Municipal de Educação requereu a 

este Conselho por meio do Ofício nº 726/12 -SEF/SEMED, considerando a 

função normativa deste órgão, que regulamente as normas para as matrículas 

do Ensino Fundamental de 9 anos, etapa Anos Iniciais para o ano letivo de 

2013. Ponderando a relevância do assunto, a Câmara de Legislação e Normas 

buscou fundamentar-se nos principais documentos legais. 

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 53/06, pelo Congresso 

Nacional em 19/12/2006, sancionada pelo Presidente da República em 

28/12/2006, multiplicaram-se as interpretações legais de forma subjetiva, pois a 

referida Emenda, ao antecipar a matrícula obrigatória ao Ensino Fundamental, 

não fixou data de corte etário e não deixou clara a questão do entendimento de 

“seis anos”, abrindo-se um longo período de discussões, recorrências e ações 

judiciais.  
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A Constituição Federal, em seu artigo 205 dispõe que “A educação, 

direito de todos, e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, [...]”; no artigo 208 alterado pela Emenda 

Constitucional nº 59/2009 prescreve que “O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de:” inciso I “educação básica obrigatória e 

gratuita de quatro aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;” e 

o inciso IV  do mesmo artigo assegura “educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até cinco anos de idade”. Estabelece ainda nos parágrafos 

1º, 2º e 3º do artigo 208 que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo;” “o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente,” e que “compete ao Poder Público recensear os educandos no 

ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou 

responsáveis, pela frequência à escola”.  

A Carta Magna ainda, em seu artigo 211 dispõe que “A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino”. No § 2º do mesmo dispositivo 

estabelece que “os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e na educação infantil”, e no § 4º coloca que “na organização dos seus 

sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 

9.394/1996, em seu artigo 6º dispõe “é dever dos pais ou responsáveis efetuar 

a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 

fundamental”,  e ainda estabelece em seu artigo 11 que “Os Municípios 

incumbir-se-ão de:” inciso I “organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e 

planos educacionais da União e dos Estados;” inciso III “baixar normas 
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complementares para o seu sistema de ensino;” inciso IV “autorizar, credenciar 

e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;” e inciso V  

“oferecer a educação infantil em creche e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino”.  

O artigo 32 da LDB dispõe que “O ensino fundamental obrigatório, com 

duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos 

de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, [...]”. Ainda o artigo 

87, no § 2º contempla a seguinte redação “o Poder Público deverá recensear 

os educandos no ensino fundamental, com especial atenção ao grupo de seis a 

quatorze anos de idade e de quinze e dezesseis anos de idade”, e no § 3º “o 

Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente a União devem:” 

inciso I “matricular todos os educandos a partir de seis anos de idade no ensino 

fundamental”. 

A Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001, do Plano Nacional de Educação 

propõe o ensino fundamental com nove anos de duração e o ingresso 

obrigatório aos seis anos de idade, na medida em que for sendo universalizado 

o acesso ao ensino fundamental a faixa etária de sete a quatorze anos. 

 Em decorrência da alteração do Ensino Fundamental de oito anos para 

nove anos, os órgãos competentes se manifestaram acerca da organização, 

regrando o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, como segue: 

 No ano de 2005 o Conselho Nacional de Educação, por meio da 

Câmara de Educação Básica, definiu normas nacionais para ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos, através da Resolução CNE/CEB nº 

03/2005, dispondo em seu artigo 1º que “A antecipação da obrigatoriedade de 

matrícula no ensino fundamental aos seis anos de idade implica na ampliação 

da duração do ensino fundamental para nove anos”. 
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Em 2006 por meio da Lei Federal nº 11.274/2006, houve a alteração da 

redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 

(nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 

(seis) anos de idade. 

Ainda em 2006 o Conselho Estadual de Educação do Paraná publicou a 

Deliberação 03/2006, válida para o sistema estadual de ensino, que em seu 

artigo 1º dispõe “O Ensino Fundamental de nove anos é obrigatório no Sistema 

Estadual de Ensino do Estado do Paraná, com matrícula a partir dos seis anos 

de idade, assegurando a todas as crianças um tempo mais longo de convívio 

escolar”; o artigo 11 da mesma Deliberação, diz que  “É dever dos pais e/ou 

responsáveis efetuar a matrícula no ensino fundamental das crianças a partir 

dos seis anos de idade completos”. Ainda dispõe em seu artigo 12 que “Para 

matrícula de ingresso no 1º ano do ensino fundamental de 9 anos de duração o 

educando deverá ter seis anos completos ou a completar até 1º de março do 

ano letivo em curso”, e no § 1º deste mesmo artigo diz que “O aluno que estiver 

cursando a educação infantil e completar seis anos de idade no decorrer do 

ano letivo não poderá ingressar no ensino fundamental nesse mesmo ano.” 

 No ano de 2007 o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou Ação 

Civil Pública (Autos nº402/2007 – 1ª Vara da Fazenda Pública Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba) para assegurar o direito das 

crianças com menos de seis anos completos a se matricularem nas escolas 

públicas, sendo emitida Liminar em sete de março de 2007 deferindo o pedido 

e assegurando aos pais este direito. Esta se encontra em vigor e dependente 

de julgamento do mérito. 

O Conselho Estadual de Educação do Paraná editou a Deliberação nº 

02/2008, que em seu artigo 1º dispõe “A matrícula de crianças no 1º ano do 

ensino fundamental de nove anos será aos seis anos de idade completos no 

início do ano letivo”. 
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 A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por meio da Lei nº 

16.049/2009 assegurou em seu artigo 1º “Terá direito à matrícula no 1º ano do 

Ensino Fundamental de Nove Anos, a criança que completar seis anos de 

idade até 31 de dezembro do ano em curso”. 

 O Conselho Nacional de Educação por meio da Resolução nº 5 de 17 

de dezembro de 2009, fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil, dispondo em seu artigo 5º § 3º “As crianças que completam 

6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil”.  

No ano de 2010 o Conselho Nacional de Educação, definiu Diretrizes 

Operacionais para implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, por 

meio da Resolução nº 1 de janeiro de 2010, dispondo em seu artigo 2º “Para o 

ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter seis 

anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula” e em seu artigo 3º “As crianças que completarem seis anos de idade 

após a data definida no artigo 2º deverão ser matriculadas na Pré-escola”. 

No dia 29 de outubro de 2010 a Promotoria de Justiça da Comarca de 

Cascavel expediu a Recomendação Administrativa nº 06/2010, na qual 

recomenda à Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, que tome as 

providências necessárias, no sentido de orientar e advertir as escolas públicas 

e privadas, compreendidas pelo Sistema Municipal de Ensino a respeito da 

compulsoriedade da matrícula de crianças que completem 6 (seis) anos de 

idade, até 31 de dezembro de cada ano, no primeiro ano do Ensino 

Fundamental com duração de 9 (nove) anos, em cumprimento ao artigo 208, 

inciso IV da Constituição Federal, à Lei Estadual nº 16.049/2009 e as Liminares 

concedidas nos autos da Ação Civil Pública nº 402/2007. 

No ano de 2011 o Ministério Público Federal, expediu a Recomendação 

nº 35/2011, na qual orienta a todas as escolas de ensino infantil e fundamental, 

estaduais, municipais e particulares, situadas no Estado do Paraná, para que 
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desconsiderem totalmente a restrição contida nas resoluções do Conselho 

Estadual de Educação do Paraná, garantindo o acesso ao Ensino Fundamental 

de nove anos, a todas as crianças que, no decorrer do ano da matrícula, 

completem seis anos de idade. 

Na data de 06 de janeiro de 2012 o Conselho Estadual de Educação do 

Paraná expediu um Documento Orientador em Relação à Matrícula na 

Educação Infantil e no Primeiro Ano do Ensino Fundamental, no sentido de que 

fossem matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental todas as crianças 

com seis anos completos ou a completar até 31 de março do ano letivo em 

curso, e que as crianças que completarem seis anos após 31 de março fossem 

matriculadas na pré-escola, se os pais ou responsáveis, não manifestassem 

expresso desejo de matrícula no Ensino Fundamental. E ainda, assegurou que 

se a criança completar seis anos de idade após 31 de março e até 31 de 

dezembro, desde que haja manifestação expressa dos pais ou responsáveis, 

deve ser matriculado no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

No ano de 2011 a sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0013466-31.2011.4.05.8300, em trâmite perante a Justiça Federal, 

Seção Judiciária de Pernambuco, 2ª Vara, suspendeu todas as normas, 

orientações e exigências para matrícula ao 1º ano.  

Pelo acima exposto sobre a legislação educacional vigente e sobre as 

decisões judiciais acerca da idade para ingresso no primeiro ano do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais esta Câmara decidiu por normatizar em  caráter 

especial e excepcional, se antecipando às conclusões, estudos e 

encaminhamentos da Comissão que está fazendo os estudos para 

normatização do Ensino Fundamental, que terá validade transitória, somente 

para a matrícula de 2013 e sobre a situação das crianças que completaram, em 

2012, seis anos de idade após o dia 31 de março e que estão na Pré-Escola, 

seguindo as orientações do sistema Estadual de Ensino do Paraná.  
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Para esta normatização provisória consideramos importante ressaltar 

que, de acordo com a Portaria nº 001/2011 do Conselho Municipal de 

Educação de Cascavel, ficou acordado que no período de transição de vigência 

do Sistema Estadual de Ensino e a implantação do Sistema Municipal de 

Ensino de Cascavel, as instituições escolares vinculadas ao Sistema Municipal 

de Ensino de Cascavel seguiriam as normas do Conselho Estadual de 

Educação do Paraná. 

Portanto, como o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental não 

havia sido regulamentado por este Conselho, no que tange as matrículas para 

o ano letivo de 2012, deve-se considerar a orientação expedida pelo Conselho 

Estadual de Educação do Paraná para os órgãos responsáveis pela educação 

municipal, no sentido de: 

I. Efetuarem compulsoriamente a matrícula no primeiro ano do Ensino 

Fundamental de todas as crianças com 6 (seis) anos completos ou a 

completar esta idade até a data de 31 de março do ano letivo em 

curso; 

II. Matricularem as crianças que completem 6 (seis) após 31 de março 

na pré-escola, se os pais ou responsáveis não manifestarem 

expressamente seu desejo de matrícula no Ensino Fundamental; 

III. Matricularem no 1º Ano do Ensino Fundamental de Nove Anos as 

crianças que completem 6 (seis) de idade após 31 de março e até 31 

de dezembro, desde que haja manifestação expressa dos pais ou 

responsáveis, sem imposição de qualquer restrição ou inexistência de 

vagas. 

Neste sentido, as instituições que no decorrer do ano letivo de 2012 

estiverem com alunos que completam 6 (seis) anos de idade após 31 de março 

e até 31 de dezembro na pré-escola ou matriculados no primeiro ano do Ensino 

Fundamental estão de acordo com a Orientação do Conselho Estadual de 
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Educação do Paraná, ressalvada hipótese dos pais ou responsáveis terem 

solicitado a matrícula no primeiro ano e ter sido negado este pedido. 

Consideramos também que na Educação Infantil o ingresso é facultativo 

e pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto que no Ensino Fundamental, de 

acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, o ingresso é obrigatório no início do ano 

letivo, ocorrendo a exigência de frequência mínima de 75% do aluno ao mínimo 

de duzentos dias letivos e oitocentas horas de atividades. 

 Deste modo, ressalta-se que, para o ano letivo de 2012 as crianças 

matriculadas na Educação Infantil com data de nascimento posterior a 31 de 

março e as transferidas de outras cidades, devem concluir o ano letivo na 

Educação Infantil. 

Para o ano letivo de 2013, deverá obrigatoriamente ser matriculada no 

primeiro ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, a criança que completar 6 

(seis) anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano em curso. 

É o Parecer. 

 

II - VOTO DAS RELATORAS 

 

Em vista do desencontro de normas expedidas pelo Conselho Nacional 

de Educação, Conselho Estadual de Educação do Paraná e Ministério Público 

Estadual e Federal, e com base na função normativa deste Conselho e em 

atendimento ao princípio constitucional como documento superior do Estado 

brasileiro, conforme reza a Emenda Constitucional nº 53/2006 “educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”, desta 

forma a criança com 6 anos deverá frequentar o Ensino Fundamental. 

Entendendo ainda, para que, não ocorra equívocos e interpretações 

diversas e buscando assegurar o direito constitucional, quanto ao ingresso dos 
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alunos no Ensino Fundamental de nove anos, somos de Parecer Favorável que 

o Conselho Municipal de Educação de Cascavel normatize por meio de 

Deliberação em  caráter especial e excepcional o ingresso no primeiro ano do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, para o ano de 2013. No entanto 

ressalvamos, que a proposta curricular para o Ensino Fundamental de 9 anos 

deve ser reformulada, para atender as especificidades da idade da criança. 

 

III - CONCLUSÃO DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

A Câmara de Legislação e Normas acompanha o voto e aprova por três 

votos favoráveis e um voto desfavorável do Conselheiro Adilson José Siqueira,  

o Parecer das Conselheiras Relatoras.  

 

Cascavel, 11 de setembro de 2012. 

 

Assinatura dos membros da Câmara de Legislação e Normas  

Cons. Adilson José Siqueira.................................................................................. 

Cons. Iolinda Rodrigues de Almeida Dal Molin...................................................... 

Cons. Márcia Aparecida Baldini............................................................................. 

Cons. Sueli Góiz da Silva...................................................................................... 

 

IV - CONCLUSÃO DO PLENÁRIO DO CME/CASCAVEL 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Educação de Cascavel 

acompanha a decisão da Câmara de Legislação e Normas aprovando o 

Parecer por nove votos favoráveis e dois votos desfavoráveis dos conselheiros 

Adilson José Siqueira e Aparecida Favoreto.  

 

Cascavel, 13 de setembro de 2012. 
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Assinaturas das Relatoras, da Mesa Executiva e dos Conselheiros 

presentes:  

 

Cons. Presidente Marilei Lourdes dos Santos Teixeira......................................... 

Cons. Relatora Márcia Apareceida Baldini............................................................ 

Cons. Relatora Sueli Góiz da Silva........................................................................ 

Secretária ad hoc Edenir Therezinha Souto Conselvan........................................ 

Cons. Adilson José Siqueira.................................................................................. 

Cons. no exercício da titularidade Amilton Benedito Peletti.................................. 

Cons. no exercício da titularidade Aparecida Favoreto........................................ 

Cons. Êrica da Silva.............................................................................................. 

Cons. Eliedy Batista Eler....................................................................................... 

Cons. Iolinda Rodrigues de Almeida Dal Molin...................................................... 

Cons. Maria Tereza Chaves.................................................................................. 

Cons. Nedí Barasuol.............................................................................................. 
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