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PARECER N°   015 de 30 de maio de 2017 

Interessado: Sistema Municipal de Ensino de Cascavel/Pr 

Município: Cascavel/PR 

Assunto: Normas para a oferta da disciplina de Ensino Religioso na Rede Pública Municipal de Ensino 

de Cascavel/Pr. 

Conselheiros Relatores: Fausto Alencar Irschlinger 

                                          Claudia Pagnoncelli 

Câmara de Legislação e Normas Sessão realizada em:30/05/2017 

 

                                                                I – RELATÓRIO 

Em julho de 2016 o Conselho Municipal de Educação recebeu da Secretaria Municipal de Educação 

de Cascavel o OF/604/SEMED/GAB/2016 com o assunto: “Oferta da disciplina de Ensino Religioso na 

Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel”. Este ofício solicita Parecer deste Conselho acerca da 

oferta do Ensino Religioso para os alunos da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e opinar sobre quais conteúdos devem ser ministrados em cada Ano escolar. Este ofício foi 

apresentado ao conselho pleno na reunião plenária no dia 16/08/2016 e repassado para a Câmara de 

Legislação e Normas realizar estudo e os devidos encaminhamentos. 

O ofício supracitado solicita deste Conselho Municipal de Educação que o Parecer sobre a matéria 

contemple sobre as questões que seguem: “As escolas públicas municipais podem passar a NÃO ofertar a 

disciplina de Ensino Religioso? Se a resposta for contrária em qual/quais anos deverá/poderá ser 

ofertado? Quais conteúdos que deverão ser ministrados para cada ano do Ensino Fundamental e/ou 

Educação Infantil? ” 

De posse dessa atribuição a Câmara de Legislação e Normas após estudo e discussão propõe a 

elaboração de uma Deliberação para normatizar a oferta da disciplina de Ensino Religioso nas escolas 

públicas municipais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Cascavel.  

A proposição leva em consideração a Constituição Federal de 1988 que define que “O ensino 

religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental”, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9.394/96 
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Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 

do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997). 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 

conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão 

dos professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997). 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído 

pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997). 

Também pela Resolução CNE/CEB N° 4/2010 que define a disciplina de Ensino Religioso como 

integrante da Base Nacional Comum, e Resolução CNE/CEB N° 7/2010 § 6° do artigo 5°: “O Ensino 

religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é a parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, 

assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formar de 

proselitismo, conforme o art. 33 da Lei n° 9.394/96.” 

O Ensino Religioso a ser ofertado no Ensino Fundamental deverá cumprir com o disposto pela 

legislação e como a Lei não define em que Ano escolar deverá ser ofertado essa definição ficará a cargo 

da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel. 

Os conteúdos que farão parte da disciplina de Ensino Religioso serão definidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de Cascavel e deverão ter como base os pressupostos teóricos e metodológicos do 

Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. 

Diante do exposto afirmamos que na disciplina de Ensino Religioso o ensino terá como finalidade a 

articulação entre os elementos formativos com vistas a formação integral do aluno devendo prevalecer a 

dimensão científica, a ética e o profissionalismo. 

II VOTO DOS RELATORES 

Pelo acima exposto, a relatoria é de Parecer Favorável e propõe a aprovação deste Parecer e 

Deliberação.  

É o Parecer 

III - CONCLUSÃO DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
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A Câmara de Legislação e Normas acompanha o Parecer e o voto dos Conselheiros Relatores, por 

unanimidade de votos dos Conselheiros presentes.  

Assinatura dos membros da Câmara de Legislação e Normas que aprovaram  

Cons. Relator Fausto Alencar Irschlinger........................................................................................................ 

Cons. Relatora Claudia Pagnoncelli................................................................................................................ 

Cons. Vanderlei Augusto da Silva................................................................................................................... 

Cons. Juliana Eitel Bohnenberger.................................................................................................................... 

Cascavel, 30 de maio de 2017. 

IV - CONCLUSÃO DO PLENÁRIO DO CME/CASCAVEL 

A Conselho Pleno aprova por unanimidade de votos a Deliberação dos Conselheiros relatores. 

Cascavel, 30 de maio de 2017.  

Assinaturas dos Relatores e dos Conselheiros presentes: 

Presidente e Relatora Claudia Pagnoncelli...................................................................................................... 

Relator Fausto Alencar Irschlinger................................................................................................................. 

Juliana Eitel Bohnenberger.............................................................................................................................. 

Vanderlei Augusto da Silva............................................................................................................................. 

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

Marijane Zanotto.............................................................................................................................................. 

Neonildo Ribeiro da Silva................................................................................................................................ 

Rosane Aparecida Brandalise Corrêa.............................................................................................................. 

Reinaldo Reche Junior..................................................................................................................................... 

Conselheiros suplentes no exercício da titularidade 

Cleonice Rodrigues de Souza.......................................................................................................................... 

Jane Regina Poletto......................................................................................................................................... 

 

 




