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O Presidente da Comissão, Sen. Cristovam Buarque, acrescentou
ainda seis perguntas para serem objetivamente respondidas.

Aprovada previamente pelo Conselho de Representantes da
CONFENEN, seu Presidente expôs a manifestação transcrita a seguir,
tomando ainda o cuidado de remetê-la na íntegra, por escrito, aos
componentes da Comissão.

IDÉIAS E PROPOSTAS PARA A

EDUCAÇÃO BRASILEIRA
A Comissão de Educação do Senado Federal convidou o Presidente

da CONFENEN para, em audiência pública realizada em 24/5/07,
apresentar a posição da entidade sobre os temas “Idéias e Propostas
para a Educação Brasileira” e “Plano de Desenvolvimento da Educação”.
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Governo lançou um “Plano de

Desenvolvimento da Educação”.

Há de se acreditar na sua boa

intenção e empenho. Tem a co-

ragem de reconhecer a deficiên-

Trabalho pela Educação

cia do ensino brasileiro e sua triste po-

sição em comparação com a de outros

países. E mais: pela primeira vez, o

Governo se volta para a raiz do proble-

ma, ou seja, a educação básica porque,

antes, cuidava unicamente do alto da

pirâmide, o ensino superior. Aluno de

curso superior vota.

O Senado Federal, através de sua Co-

missão de Educação, capitaneada pelo

Sen. Cristovam Buarque, que a preside,

realiza uma série de audiências públi-

cas, ouvindo especialistas e represen-

tantes de várias entidades, em busca de

“Idéias e Propostas para a Educação Bra-

sileira.”

idéias e procedimentos, às vezes os mais

estapafúrdios.

A escola fica amedrontada e perdida

diante de tanta interferência e palpite.

O professor, constantemente desrespei-

tado, ameaçado e agredido, fica à mercê

de alunos mal educados, indisciplinados,

irresponsáveis e sem qualquer limite.

A escola e o professor perderam sua

autoridade, sua condição de educadores,

de luzes e multiplicadores de bons cos-

tumes e posturas adequadas individual

e coletivamente. São afrontados e des-

respeitados o tempo todo.

Se este quadro não for revertido, se

à escola e ao professor não forem devol-

vidas a autoridade pedagógica, todos os

esforços e recursos para melhorar a edu-

cação brasileira serão desperdiçados.

Chega de dizer que a escola é ina-

dequada, obsoleta e desinteressante.

Bons ventos. Até que enfim, os poderes públicos se preocupam
com uma política para a educação, em vez de fazer política com
a educação. Se assim é, por mais descrente e desanimado que

seja, ninguém pode ser omisso e negar sua colaboração.

Bons ventos. Até que enfim, os po-

deres públicos se preocupam com uma

política para a educação, em vez de fa-

zer política com a educação. Se assim é,

por mais descrente e desanimado que

seja, ninguém pode ser omisso e negar

sua colaboração. Pode até nada se con-

seguir. Contudo, idéias e propostas são

ventiladas. Um dia, as que forem boas

devem pegar.

Contudo, melhoria alguma se conse-

guirá, se não for restaurada a autorida-

de pedagógica da escola e do professor.

Hoje, toda lei, toda autoridade, todo

órgão público, toda a imprensa e todo

pai quer dar palpite no trabalho da es-

cola e do professor, impondo-lhes suas

Chega de dizer que o professor é des-

preparado e pouco dedicado. Chega de

desmoralizá-los. São frutos de uma so-

ciedade incompetente, indisciplinada,

violenta, que perde os bons hábitos,

sem sensibilidade, anti-ética e carac-

teristicamente apenas consumista. Se

esta sociedade não serve, ela só pode-

rá mudar como resultado do trabalho

da escola e do professor. Que, então,

se dê a eles a condição para verdadei-

ramente educar e não apenas transmi-

tir conhecimentos, que também não

devem ser confundidos com meras in-

formações, porque estas se acham à

disposição na internet e nos meios de

comunicação.

A escola fica amedrontada e perdida diante de tanta interferência e
palpite. O professor, constantemente desrespeitado, ameaçado e
agredido, fica à mercê de alunos mal educados, indisciplinados,

irresponsáveis e sem qualquer limite.
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LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA

OPÇÃO PELO SIMPLES

O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitu-

cional a restrição que a lei faz à opção da escola pelo

SIMPLES, só permitindo que ocorra para creche, edu-

cação infantil e ensino fundamental. Mesmo assim,

se a mantenedora, pessoa jurídica, não ministrar ou-

tros cursos ou níveis de ensino.

CONFENEN GANHA
ADIN

O Supremo Tribunal Federal

julgou procedente ação de

inconstitucionalidade proposta

pela CONFENEN contra a Lei

15223/05, do Estado de Goiás, que

determina gratuidade de estacio-

namento oferecido por escola ou

outro estabelecimento (ADIN

3710-2, D.O.U. de 11/5/07).

MAIS DE QUATRO
AULAS NO TURNO

O Tribunal Superior do Traba-

lho decidiu constituir trabalho ex-

traordinário a aula que ultrapas-

sar o limite previsto no art. 318

da C.L.T.: mais de quatro conse-

cutivas no mesmo turno e mais de

seis intercaladas no dia.

Diante da decisão, fica para es-

colas e advogados meditarem:

havendo intervalo e recreio entre

as aulas, elas são consecutivas?

Pelo menos, se houver um horá-

rio vago (intervalo, “janela”, bu-

raco) entre elas, não são aulas con-

secutivas.

Apesar da decisão, parece que,

se extrapolação do limite for pre-

vista em convenção coletiva, ela

é possível em vista do disposto

nos incisos VI e XXVI do art. 7º

da Const. Federal.

ALUNO QUE ABANDONA
CURSO É DEVEDOR

Há decisões de Tribunais de

Justiça de Minas Gerais e de São

Paulo reconhecendo a obrigação

de pagar todo o semestre ou ano

letivo, conforme o regime de

matrícula, para o aluno que aban-

donar o curso sem requerer o

trancamento ou cancelamento de

matrícula.

HORA DE 60 MINUTOS

Através da Resolução nº 3, de

2/7/07, o Conselho Nacional da

Educação decidiu que ao estabe-

lecimento de ensino cabe fixar o

tempo de duração da aula, em

consonância com a legislação tra-

balhista; mas, para duração de

curso, ano ou semestre letivo,

exige-se a hora real, ou seja, 60

minutos.

MATRÍCULA AOS 6
ANOS DE IDADE

Reiteradamente, por pareceres

e resoluções, o Conselho Nacio-

nal de Educação determina que a

criança só pode ser matriculada

na 1ª série do ensino fundamen-

tal (duração de nove anos) se já

tiver seis anos de idade ou for

completá-los até o início do ano

letivo.

VÁLIDO ACORDO DIRETO ENTRE
EMPRESA E EMPREGADOS

Decidiu o Tribunal Superior do Trabalho que, se o

sindicato e federação de empregados se recusam a

negociar acordo coletivo, é válido o que for celebra-

do diretamente entre a empresa e seus trabalhadores

(RODC 163/2005-000-03-00-9).

LEI COMPLEMENTAR 123/06
(ART. 74)

Pelo art. 74 da Lei Complementar 123/08

(SuperSimples) as microempresas e empresas de

pequeno porte podem ajuizar ações, como au-

toras, em juizado especial.

Lembre-se que os optantes pelo SuperSimples

não têm que pagar ICMS e ISS.

INCONSTITUCIONALIDADE DE

APOSENTADORIA ESPECIAL

O Procurador-Geral da República ajuizou, pe-

rante o S.T.F., a ADIN-3772, contra o art. 1º da Lei

11301/06, que estende a aposentadoria especial de

professor a especialistas (orientadores, superviso-

res, coordenadores, administradores) em educação.

O artigo impugnado alterou o art. 67, da Lei

9394/96 (L.D.B.), considerado inconstitucional pela

Procuradoria (a aposentadoria especial do profes-

sor é prevista na Const. Federal, não podendo ser

estendida por lei hierarquicamente inferior).
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2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E ESPORTE DO
SENADO FEDERAL.

Assunto:

“Idéias e Propostas para a Educação Brasileira”

e “Plano de Desenvolvimento da Educação”

Data: 24/5/2007

Participante:

CONFENEN – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino

(Presidente: Roberto Geraldo de Paiva Dornas)

DIAGNÓSTICO

1. A batalha pelo atendi-
mento quantitativo na
educação brasileira já foi
vencida. Chegou a hora
de cuidar de sua melho-
ria e qualificação.

2. O foco há de ser na edu-
cação básica, por sua uni-
versalidade e porque a
melhor qualidade do es-
tudante de ensino supe-
rior depende diretamen-
te do que for propiciado à
criança e ao adolescente.

3. Durante anos, por várias
razões, os governantes se
preocuparam com o en-
sino superior e dele cui-
daram com redobrada
atenção. Felizmente, o
atual Governo demonstra

preocupação com a edu-
cação básica, raiz do pro-
blema, a ela dirigindo sua
proposta.

4. O mercado de trabalho
não absorve os jovens es-
tudantes, nem como es-
tagiários ou monitores,
em razão dos rigores da
legislação trabalhista e
previdenciária. Premidos
pela necessidade de se
manter, muitos abando-
nam os estudos ainda
cedo.

5. A escola pública precisa
atrair e reter em seu am-
biente as crianças e ado-
lescentes mais pobres
como meio de retirá-los
do ócio e do mundo do
vício.

6. É preciso restaurar a au-
toridade pedagógica da
escola e do professor, evi-
tando-lhes a interferên-
cia e pressão externas,
inclusive de órgãos e leis
diversos no ambiente es-
colar.
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1ª – Se fosse Ministro da Educação o

que proporia ao Presidente da República?

a – Aumento de carga horária anual
mínima para 900 horas, sem vinculação
ao número de dias letivos, para que este
não se torne na prática o máximo a cum-
prir e para sua melhor adaptação à condi-
ção de cada escola e local face ao nosso
calendário civil tão cheio de feriados e ain-
da para que possa comportar outras ativi-
dades além de aulas e avaliações, inclusi-
ve treinamento e atualização de professor.

b – Funcionamento obrigatório da es-
cola pública em turno diferente do desti-
nado a aulas normais e avaliação, para ati-
vidades de reforço, de recuperação, de
execução de exercícios e de práticas for-
mativas e integrativas extracurriculares.

Isto ajudaria também a afastar crian-
ças e adolescentes do ócio e de atividades
ilícitas.

c – Concentração do currículo nos co-
nhecimentos básicos e fundamentais,
constituindo a base nacional comum, para
maior eficiência, em vez de setorização
com número enorme de conteúdos, cujo
estudo e conhecimento podem ser englo-
bados como práticas formativas.

d – Inclusão obrigatória de leitura e
redação em linguagem padrão em todas

as séries da educação básica, como con-
teúdo curricular obrigatório, além do es-
tudo específico da língua portuguesa.

e – Relevo e preponderância do núme-
ro de horas do estudo de língua portugue-
sa e matemática em todas as séries da
educação básica.

f – Ética, Sociologia e Filosofia como
disciplina no ensino médio.

g – Eliminação da promoção automáti-
ca, sem avaliação de aproveitamento, para
não desestimular o sistema de mérito, não
igualar todos por baixo e para incentivar
a participação, interesse e aplicação do
aluno. Não pode apenas a freqüência cons-
tituir fator único para aprovação do alu-
no.

h – Divisão do fundamental em dois
ciclos, permitindo-se o funcionamento de
escola para ministrar apenas um deles, com
melhor especialização e aplicação de me-
todologia própria, com menos esforço e
menor custo. A obrigação de ministrar e
cursar todo o fundamental não implica ser
na mesma escola.

i – Criação do quarto ano do ensino
médio, destinado exclusivamente à forma-
ção profissionalizante ou à preparação para
ingresso no ensino superior. O aluno, que-
rendo, concomitantemente ou não, pode-
rá cursar os dois.

Respostas às Perguntas do
Sen. Cristovam Buarque

PRESIDENTE DA CONFENEN NA  AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO

Expositor: Roberto Geraldo de Paiva Dornas

CONFENEN: Confederação Nacional dos Estabelecimentos de

Ensino. Brasília, 24 de maio de 2007.

j – Estruturação adequada do ensino
noturno, com carga horária própria, para
permitir ao aluno fora da faixa etária fre-
qüentar curso regular e não apenas na mo-
dalidade de educação de jovens e adultos
(via supletiva).

l – Exigência, para ingresso em qual-
quer curso superior, de aprovação, no mí-
nimo, em exames de língua portuguesa,
matemática do ensino fundamental e uma
língua estrangeira moderna.

m – Funcionamento da escola durante
todo o ano, excetuados quarenta e cinco
dias contínuos, divididos estes em dois
períodos, dedicados a férias e recessos es-
colares e do pessoal.

n – Cumprimento obrigatório pelo pro-
fessor de todas as atividades programa-
das para o ano letivo e não apenas aulas e
avaliações, nele incluídos, pelo menos, dez
dias de atualização, treinamento e discus-
são de natureza didático-pedagógica pro-
porcionados pela escola.

o – Resgate da autoridade pedagógica
da escola e do professor, hoje submetidos
a todo tipo de ataques, desrespeito, in-
terferências e pressões, para que se tor-
nem realmente agentes e irradiadores da
boa formação individual e coletiva.

p – Utilização de estudantes como
monitores e estagiários, orientados por
professores habilitados, em atividades
escolares que não sejam aulas e avaliação,
sem vínculo empregatício, mesmo remu-
nerados.

q – Manutenção pelo Conselho Nacio-
nal de Educação de catálogo indicativo de
livros didáticos por ele aprovados para
adoção pelos estabelecimentos de ensino.

r – Integração física e funcional da es-
cola pública de educação básica com pos-
tos de serviços de saúde, social, recreati-
vo-cultural e de segurança pública, tor-
nando-a centro comunitário.

s – Pagamento de tributos e contribui-
ções fiscais incidentes sobre escolas par-
ticulares através da concessão de bolsas
de estudo a alunos carentes, beneficiando
estes e diminuindo os custos para os de-
mais.



Pág. 6 – Informativo CONFENEN Mai/Jun/Jul 2007

t – Como forma de promover inclusão
e aprendizado no mercado de trabalho,
bem como de retirar o jovem do ócio e de
atividades ilícitas, estímulo às empresas
com a descaracterização de vínculo em-
pregatício do trabalho, com jornada má-
xima de cinco horas, do jovem estudante
com dezesseis anos ou mais.

u – Flexibilização de aplicação dos di-
reitos autorais no uso para fins didáticos
e escolares de parte pequena ou trecho de
obra ou produção intelectual, científica,
artística e cultural, desde que indicados o
autor, obra e origem.

v – Horário de sete às vinte e duas ho-
ras para ministração dos cursos e estudos
de veiculação obrigatória pelos meios e
agências de comunicação, podendo os es-
tabelecimentos de ensino utilizá-los livre-
mente para fins didáticos e atualização de
professores.

x – Ministração de cursos destinados à
educação básica por canais de televisão e
estações de rádio de propriedade dos po-
deres públicos.

z – Extensão do regime tributário sim-
plificado (SIMPLES) a toda a educação bá-
sica, abrangendo o ensino médio.

2 – Que Ações tomar para todas as cri-

anças concluírem o Ensino Básico no Bra-

sil?

Entendemos que a resposta está conti-
da na que se deu ao quesito 1. Podemos
sugerir ainda que o valor da bolsa-escola
ou outro nome que receber cresça para
cada série seguinte à que o aluno seja pro-
movido e que seu pagamento seja condi-
cionado à comprovação de efetiva freqüên-
cia à escola.

3 – O horário integral é uma condição

para a educação de qualidade?

Na escola pública, em razão do perfil
e condições de seu aluno, sim. Não ne-
cessariamente para aulas, mas para ati-
vidades extracurriculares e complemen-
tares.

Atuará também como instrumento para
retirar crianças e adolescentes pobres do
ócio e de atividades ilícitas.

4 -  Como fazer para que todas as esco-

las do Brasil tenham boa qualidade e qua-

lidade equivalente, independentemente de

onde estiverem localizadas?

Cremos já ter respondido com as su-
gestões contidas no quesito 1.

Constituem ainda outros meios: sub-
metê-las a controle externo; um progra-
ma nacional de distribuição de bibliote-
cas e livros didáticos a todas as escolas

públicas; integração de toda escola públi-
ca à internet; capacitação e atualização de
professores, especialistas e técnicos por
programas de educação a distância, de
acesso gratuito.

5 – Como fazer um pacto nacional de

longa duração dos partidos, governos, em-

presários, professores, movimentos soci-

ais, etc. ..... pela educação?

Para ser duradouro, obrigatório e re-
sistir a qualquer época, modismo ou go-
verno, somente através de lei. Sugerimos,
como no final apresentamos, alterações
imediatas na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

6 – Quais as vantagens e desvantagens

da criação de um Ministério específico para

a Educação de Base?

Evitaria, como sempre aconteceu, que
o Ministério da Educação priorizasse o
ensino superior e com ele somente se en-
volvesse, esquecendo a educação básica;
funcionaria para controle e parâmetro de
qualidade em âmbito nacional. Em con-
traposição, centralizaria demasiadamente
decisões e recursos, não só interferindo
na autonomia de estados e municípios,
como também ensejando a estes menor
empenho no cumprimento de suas obri-
gações.

CLÁUDIO MOURA CASTRO QUANDO FAZIA SUA EXPOSIÇÃO

REPRESENTAÇÃO DO SEPE/GOIÂNIA EM REUNIÃO DA CONFENEN
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SUGESTÕES
FORMALIZADAS

CONTRATO DE MATRÍCULA SEM SEGREDOS

No livro “Contrato de Matrícula (Legislação, Verdades e Mitos)”, Roberto Dornas debate o contrato e a relação
de matrícula em todos seus aspectos e conseqüências de ordem jurídica, bem como toda a legislação aplicável.

Comenta todas as leis aplicáveis a partir da Constituição Federal e, passando pelo Código Civil, chama a
atenção para o fato de que os órgãos de defesa do consumidor, normalmente, só manejam o Código de Defesa do
Consumidor, esquecendo-se das demais, até mesmo da Lei nº 9870/99.

AUTOR:

ROBERTO DORNAS
FORMATO:

13,5 x 20,5 cm
NÚMERO DE PÁGINAS:

112 PÁGINAS

Arras, multa, juros, correção monetária, honorários de advogado, não renovação de matrícula, negativação de nome, protesto, fiador e
avalista, entrega de documentos, portarias do Ministério da Justiça são alguns dos assuntos comentados à luz da legislação.

A obra não se destina apenas às escolas, mas também a advogados e juízes e a todos que têm de lidar com a matéria, provocando mais
ampla e aberta discussão sobre temas, às vezes, polêmicos e pouco debatidos.

É uma edição comemorativa dos 60 anos da CONFENEN, a que podem se dirigir os interessados na aquisição da obra.

As que seguem de projetos-de-lei para

alteração da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional e outros.

Alteração da Lei 9394/96 (Diretrizes e
Bases da Educação Nacional)

1. Incentivo à Iniciação no Mercado
de Trabalho. Aprendizado Profissional.
Educação Informal e Material Didático.
Resgate da Autoridade Pedagógica.

Incluir no art. 1º da Lei 9394/96 os se-

guintes parágrafos:

“§ 3º - Considera-se de integração so-
cial e iniciação profissional, sem vínculo
empregatício, o trabalho, mesmo remu-
nerado, com duração máxima de cinco
horas diárias ou vinte e cinco semanais,
de aluno, com idade de dezesseis a vinte
e quatro anos, regularmente matriculado
e freqüente em instituição que ministre
educação básica, ensino superior, educa-
ção de jovens e adultos ou educação pro-
fissional.

§ 4º - Terão a mesma natureza o está-
gio e monitoria exercidos em idênticas
condições às mencionadas no parágrafo
anterior.”

§5º - Não constitui desrespeito aos
direitos autorais o uso para fins didáti-
cos e escolares de parte pequena ou tre-
cho de obra, livro ou produção intelectu-
al, desde que indicados o autor, a obra e
origem.

§6º - Os cursos e estudos ministrados
obrigatoriamente por força de lei por meios
e agências de comunicação deverão ocor-

rer em horário situado entre sete e vinte e
duas horas, podendo os estabelecimentos
de ensino livremente reproduzi-los e uti-
lizá-los para fins didáticos.

§7º - O Conselho Nacional de Educa-
ção manterá e divulgará catálogo indica-
tivo atualizado de livros didáticos por ele
aprovados para adoção pelas instituições
de educação básica.

§8º - Caberá à entidade mantenedora
da instituição de ensino definir sua orga-
nização, funcionamento, regime didático–
disciplinar, condições de matrícula e ca-
lendário escolar em seu regimento, con-
siderado norma de aplicação interna, que
deverá observar o previsto nesta Lei.

§9º - No exercício da competência pre-
vista no parágrafo anterior, não terá vali-
dade norma que impeça o prosseguimen-
to de estudos pelo aluno no próprio ou
em outro estabelecimento de ensino.

§10 - O ano escolar compreende os dias
letivos, atividades de programação e pre-
paração, reunião, atualização e aperfeiço-
amento de professores.

2. Alfabetização Obrigatória aos 6
(seis) anos de Idade

Incluir no art. 6º da Lei 9394/96 o se-

guinte parágrafo único:

“Parágrafo único – A alfabetização de-
verá ocorrer obrigatoriamente na 1ª (pri-
meira) série do ensino fundamental, po-
dendo nela ser matriculada a criança com
seis anos de idade incompletos que apre-
sentar prontidão e desenvolvimento para
cursá-la.”

3. Co-Participação, Co-Responsabi-
lidade e Engajamento do Professor

Redigir o inciso V do art. 13 da Lei

9394/96 assim:

“V – cumprir os dias letivos, horas-
aula, atividades preparatórias e de plane-
jamento, programas, avaliações, cursos ou
eventos para sua atualização e aperfeiçoa-
mento previstos no regimento, na proposta
pedagógica e no calendário do estabeleci-
mento de ensino”.

4. Opção de Matrícula e Suas Obri-
gações no Ensino Privado. Bolsas de
Estudo para Carentes

Incluir no art. 20 da Lei 9394/96 os

seguintes parágrafos:

“§1º - A matrícula em instituição pri-
vada de ensino constitui opção do aluno
ou do responsável por ele, que se obriga
ao pagamento da contribuição cobrada
pela prestação dos serviços na forma e
prazos contratados pelas partes, obser-
vadas ainda as normas regimentais da es-
cola.

§2º - Os poderes públicos poderão ofe-
recer bolsas de estudo a alunos de esco-
la particular que necessitarem de ajuda
financeira, utilizando como recurso o
proveniente de tributos e contribuições
devidos pela instituição privada de en-
sino.”

5. Períodos Semestrais na Educação
Básica

Acrescentar ao art. 23 da Lei nº 9394/

96 o seguinte §3º:

“§3º - Na organização por períodos se-
mestrais, a matrícula e sua renovação se-
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rão feitas para cada semestre letivo, que
terá a metade da carga horária mínima e a
mesma duração em anos previstas no art.
24 para o ensino fundamental ou para o
ensino médio, conforme o caso”.

6. Maior Tempo do Aluno na Esco-
la, Aumento de Carga Horária, Apro-
veitamento, Aulas de Reforço, Estudos
de Recuperação, Avaliação de Aprovei-
tamento para Promoção

Observação Preliminar – pouco não tem

sido o tempo destinado a aulas. O que fal-

ta é o tempo para as atividades a se reali-

zarem fora do horário de aulas e de per-

manência do aluno na escola. O simples

aumento do tempo de aulas fará crescer o

custo, inviabilizando seu atendimento.

Mais importante que o número de dias

letivos é o de horas-aula. Os dias serão

conseqüência do número dessas e das con-

dições locais e de cada curso.

O recreio é socialização do aluno em

ambiente educacional.

Dar ao art. 24 da Lei 9394/96 a redação

abaixo.

“Art. 24 – A educação básica, nos ní-
veis fundamental e médio, será organiza-
da de acordo com as seguintes regras co-
muns:

I – em cada ano civil, os recessos e
férias escolares ou de pessoal durarão,
no máximo, quarenta e cinco dias se-
guidos, permitida sua divisão em dois
períodos;

II – destinam-se, em cada ano civil, a
outras atividades, inclusive as de reunião,
atualização e aprimoramento de professo-
res, os dias não utilizados para trabalho
com turmas ou alunos;

III – a carga horária mínima anual para
os alunos será de novecentas horas dis-
tribuídas em dias letivos, cada um com
duração não inferior a quatro horas e meia,
incluído o tempo de recreio e excluído o
destinado a aulas de reforço, estudos de
recuperação, atividades extracurriculares,
atualização,  reunião de professores e, se
houver, exames finais;

IV – no turno da noite, destinado ape-
nas a alunos que já tiverem completado
quatorze anos de idade, os mínimos pre-
vistos no inciso anterior serão, respecti-
vamente, de setecentas e vinte horas e três
horas e vinte minutos;

V – aulas de reforço, estudos de recu-
peração para alunos de aproveitamento in-
suficiente e atividades extracurriculares
ministrados fora do horário ou dias desti-
nados aos mínimos previstos nos dois in-
cisos anteriores;

VI – a classificação em qualquer série
ou etapa, exceto a primeira do ensino fun-
damental, pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cur-
saram a série ou fase anterior, com avali-
ação de aproveitamento e aprovação, na
própria escola;

b) por transferência, para candidatos
procedentes de outras escolas;

c) independentemente de escolarização
anterior, mediante avaliação feita pela es-
cola, que defina o grau de desenvolvimen-
to e experiência do candidato e permita
sua inscrição na série ou etapa adequada,
conforme regulamentação do respectivo
sistema de ensino;

e) obrigatoriedade de estudos de re-
cuperação, de preferência durante o ano
ou semestre letivo, para os casos de
baixo rendimento escolar, a serem dis-
ciplinados pelas instituições de ensi-
no em seus regimentos;

X – controle de freqüência a cargo
da escola, conforme o disposto no seu
regimento e nas normas do respectivo
sistema de ensino, exigida a freqüên-
cia mínima de setenta e cinco por cen-
to do total de horas letivas para apro-
vação;

XI – expedição de históricos escola-
res, declarações de conclusão de série e
diplomas ou certificados de conclusão de

VII – nos estabelecimentos que adotam
a progressão regular por série, o regimen-
to escolar pode admitir formas de progres-
são parcial, desde que preservada a seqüên-
cia do currículo, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino;

VIII – poderão organizar-se classes ou
turmas, com alunos de séries distintas,
com níveis equivalentes de adiantamento
na matéria, para o ensino de línguas es-
trangeiras, artes, ou outros componentes
curriculares;

IX– a verificação do rendimento esco-
lar observará os seguintes critérios:

a) avaliação continua e cumulativa
do desempenho do aluno, com preva-
lência dos aspectos qualitativos sobre
os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais
provas finais;

b) possibilidade de aceleração de
estudos para alunos com atraso es-
colar;

c) possibilidade de avanço nos cur-
sos e nas séries mediante verificação
do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos con-
cluídos com êxito;

cursos, com as especificações cabíveis, a
cargo da instituição de ensino, bem como,
se for o caso, finalidades e tempo de vali-
dade.

§1º - Aulas de reforço, estudos de re-
cuperação, atividades extracurriculares e
práticas poderão ficar a cargo de estagiá-
rios ou monitores, devidamente orienta-
dos por professores habilitados.

§2º - Na escola pública, as atividades
mencionadas no inciso V serão obrigato-
riamente oferecidas em turno diferente do
destinado às atividades escolares e fre-
qüência normais do aluno, salvo quando
se tratar de ensino noturno.”

Dar ao parágrafo único do art. 25 da

Lei 9394/96 a seguinte redação:

“Parágrafo único – Cabe ao respec-
tivo sistema de ensino, à vista das con-
dições disponíveis e das característi-
cas regionais e locais, estabelecer pa-
râmetro para atendimento do dispos-
to neste artigo, que terá caráter obri-
gatório para a escola pública e indica-
tivo para a instituição privada de en-
sino”.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS
NA CONFENEN

THIERS, FENEN-MG EM REUNIÃO DA
CONFENEN
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8. Enriquecimento, Fortalecimento
e Eficiência do Currículo; Formação Éti-
ca, Artística, Cultural e Física.

Dar ao art. 26 da Lei 9394/96 a redação

abaixo.

“Art. 26 – Os currículos do ensino fun-
damental e médio devem ter uma base na-
cional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada com-
posta de até dois conteúdos ou discipli-
nas, exigida pelas características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da eco-
nomia e da clientela.

§5º - O ensino da arte constituirá com-
ponente curricular obrigatório, nos diver-
sos níveis da Educação Básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos
alunos.

§6º - A educação física, integrada à pro-
posta pedagógica da escola, é componen-
te curricular da Educação Básica, ajustan-
do-se às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos
cursos noturnos.

§7º - O ensino da História do Brasil
levará em conta as contribuições das dife-
rentes culturas e etnias para a formação
do povo brasileiro, especialmente das ma-
trizes indígena, africana e européia.

sino fundamental e à instituição de en-
sino desdobrar este em dois ciclos, um
inicial com duração de cinco anos e um
final com duração de quatro anos, de-
pendendo o ingresso do aluno no segun-
do de avaliação de aproveitamento e
aprovação no primeiro.”

10. Aumento de Duração para Qua-
tro Anos e Terminalidade no Ensino
Médio

Dar ao art. 35 da Lei 9394/96 a redação

abaixo.

“Art. 35. O ensino médio, etapa final
da educação básica, com duração míni-
ma de quatro anos, terá como finalida-
des:

I – a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prossegui-
mento de estudos;

II – a preparação básica para o traba-
lho e a cidadania do educando, para conti-
nuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas con-
dições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;

III – o aprimoramento do educando
como ser humano,, incluindo a formação
ética e do desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;

IV – a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos pro-
dutivos, relacionando a teoria com a prá-
tica, no ensino de cada disciplina.

§ 1º – O quarto ano se destinará, por
escolha da instituição de ensino, ao apro-
fundamento em uma ou mais área de co-
nhecimento visando à continuidade de es-
tudos em curso superior ou à formação
profissionalizante do aluno como técnico
ou auxiliar técnico de nível médio.

§2º - O aluno poderá cursar, querendo,
as duas modalidades de quarta série, con-
comitantemente ou não.”

11. Maior Permanência do Aluno na
Escola e Ensino Noturno

Dar ao art. 34 da Lei 9394/96 a seguin-

te redação:

“Art. 34. A jornada escolar no ensino
fundamental incluirá pelos menos quatro
horas e meia de trabalho efetivo e recreio
– não incluídas as atividades extracurri-
culares, de reforço e de recuperação, sen-
do progressivamente ampliado o período
de permanência diária do aluno na escola.

§1º - No ensino noturno, a permanên-
cia diária será no mínimo de três horas e
vinte minutos.

§1º - No ensino noturno, que não po-
derá receber a matrícula de aluno com me-
nos de quatorze anos de idade, exigir-se-
á o cumprimento apenas da base nacional
comum..

§2º - Os currículos a que se refere o
caput devem abranger obrigatoriamente,
na base nacional comum: com predomi-
nância, o estudo da língua portuguesa e
da matemática; a prática da leitura e re-
dação; o conhecimento do mundo físico e
natural; o conhecimento da realidade so-
cial e política, especialmente do Brasil.

§3º - A formação ética, artística e cul-
tural; a prática da educação física e espor-
tiva e o conhecimento da realidade social
e política do Brasil deverão ser valoriza-
das nos diversos níveis da educação bási-
ca, de forma a promover o desenvolvimen-
to integral do aluno, podendo ser adota-
das pelo estabelecimento de ensino como
componentes curriculares obrigatórios
sujeitos a avaliação de freqüência e apro-
veitamento.

§4º - A prática da leitura e redação em
linguagem padrão constituirá conteúdo
curricular obrigatório, além do estudo da
língua portuguesa.

§8º - Na parte diversificada do currí-
culo será incluído, obrigatoriamente, a
partir da quinta série, o ensino de pelo
menos uma língua estrangeira moderna.

§9º - Para transferência de instituição
de ensino, deverá ser observado o cum-
primento pelo aluno, com aproveitamen-
to e aprovação, da base nacional comum.”

9. Ciclos no Ensino Fundamental,
Especialização e Aumento do Número
de Escolas

Observação Preliminar – O ensino fun-

damental é único e integrado; mas a esco-

la pode especializar-se na ministração de

um dos seus ciclos, entrosando-se e se

complementando as que ministrarem ape-

nas um dos ciclos. A medida favorecerá

muito o poder público no cumprimento

de suas obrigações.

Redigir assim o §1º do art. 32 da Lei

nº 9394/96:

“§1º - Ao sistema de ensino é permi-
tido autorizar o funcionamento de esco-
la para ministrar apenas um ciclo do en-

SINEPE-BA EM REUNIÃO DA CONFENEN
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§2º- O ensino fundamental será minis-
trado progressivamente em tempo inte-
gral, a critério dos sistemas de ensino e
segundo suas possibilidades.”

12. Melhoria do Currículo do Ensi-
no Médio

Dar ao art. 36 da Lei 9394/96 a redação

abaixo.

“Art. 36. O currículo do ensino médio
observará o disposto na Seção I deste Ca-
pítulo e as seguintes diretrizes:

I – destacará a educação tecnológica
básica, a compreensão do significado da
ciência, das letras e das artes; o processo
histórico de transformação da sociedade e
da cultura; a língua portuguesa como ins-
trumento de comunicação, acesso ao co-
nhecimento e exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e
de avaliação que estimulem a iniciativa dos
estudantes;

III – serão incluídas duas línguas es-
trangeiras modernas, como disciplinas
obrigatórias, escolhidas pela instituição de
ensino.

§1º - Os conteúdos, as metodologias e
as formas de avaliação serão organizados
de tal forma que, ao final do ensino mé-
dio, o educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos
e tecnológicos que presidem a produção
moderna;

II – conhecimento das formas contem-
porâneas de linguagem;

III – estudo de Ética, Filosofia e Socio-
logia como componente curricular, sujei-
to a avaliação de aproveitamento;

IV – conhecimento da realidade social
e política do Brasil.

§2º - O ensino médio, atendida a for-
mação geral do educando, poderá prepará-
lo para o exercício de profissões como
auxiliar técnico ou técnico.

§3º - Os cursos do ensino médio terão
equivalência legal e habilitarão ao prosse-
guimento de estudos.

§4º - A preparação geral para o traba-
lho e, facultativamente, a habilitação pro-
fissional, poderão ser desenvolvidas nos
próprios estabelecimentos de ensino mé-
dio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.”

13. Qualificação para Ingresso no En-
sino Superior

Ao inciso II, art. 44, da Lei 9394/96,

dar a seguinte redação:

“II – de graduação, aberto a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou

equivalente e tenham sido classificados em
processo seletivo que inclua no mínimo
aprovação em língua portuguesa, uma lín-
gua estrangeira moderna e matemática do
ensino fundamental.”

14. Especialização e Qualificação do
Professor

14.1 – Acrescentar ao art. 62 os se-

guintes §§:

“Parágrafo 1º – No diploma ou certifi-
cado de conclusão de curso, deverão cons-
tar as disciplinas e séries da educação bá-
sica em que o profissional poderá atuar.”

§ 2º - Poderão lecionar na educação
básica as disciplinas cursadas com pro-
veito no ensino superior os portadores de
outros diplomas que se submeterem aos
programas mencionados no inciso II do
art. 63.

14.2 – Incluir no art. 65 da Lei 9394/

96 o seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único – A prática de ensino
poderá ocorrer mediante o exercício, su-
pervisionado por professor habilitado, de
estágio ou monitoria na educação básica
que, mesmo remunerados, não constitui-
rão vínculo empregatício.”

Projeto-de-Lei nº ...........................

Transforma em centro comunitário as
escolas públicas de educação básica.

Art. 1º - As escolas públicas de educa-

ção básica deverão constituir-se sob a for-

ma de centro comunitário.

Art. 2º - Para cumprimento do dispos-

to no art. 1º, a escola deverá integrar-se

física e funcionalmente com serviços de

atendimento de saúde, social, recreativo-

cultural e de segurança pública.

Art. 3º - Os serviços de atendimento

integrados deverão atender a toda comu-

nidade local e não apenas a escolar.

Art. 4º - Revogam-se as disposições

em contrário.

Art. 5º - O previsto nesta Lei deverá

ser implantado no prazo de dez anos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições

em contrário.

Projeto-de-lei nº ................

Autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Bolsas de Estudo na Educa-
ção Básica – PROESB.

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Exe-

cutivo a criar o Programa de Bolsas de

Estudo na Educação Básica – PROESB.

Art. 2º - A instituição que aderir ao

PROESB ficará isenta dos seguintes im-

postos e contribuições:

I – Imposto de Renda das Pessoas Jurí-

dicas;

II – Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido, instituída pela Lei nº 7.689, de

15 de dezembro de 1988;

III – Contribuição Social para Financi-

amento da Seguridade Social, instituída

pela Lei Complementar nº 70, de 30 de

dezembro de 1991; e

IV – Contribuição para o Programa de

Integração Social, instituída pela Lei Com-

plementar nº 7, de 7 de setembro de 1970.

§ 1º - A isenção de que trata este arti-

go recairá sobre o lucro nas hipóteses dos

incisos I e II e sobre a receita auferida,

nas hipóteses dos incisos III e IV, do ca-
put, decorrentes da realização de ativida-

des de ensino fundamental, médio ou téc-

nico.

§ 2º - Poderão também ser utilizados

para concessão das bolsas créditos da

União e suas autarquias constituídos e não

quitados nos últimos cinco anos.

Art. 3º - Revogam-se as disposições

em contrário.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na

data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É indiscutível que a União
vem atendendo a grande nú-
mero de estudantes de menor
poder aquisitivo no ensino su-
perior.

No entanto, na educação
básica, em que as despesas fa-
miliares são maiores em razão
da pouca idade das crianças e
adolescentes, não há um pro-
grama semelhante.

A oferta de educação bási-
ca gratuita é obrigação cons-
titucional de todos os poderes
públicos, não tendo que ser ex-
clusivamente na rede oficial de
ensino. O programa viria au-
mentar o atendimento, apro-
veitando a capacidade instala-
da da rede privada de ensino,
em benefício de inúmeras fa-
mílias de menor poder aquisi-
tivo, sem desembolso da União
para atendê-las.
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DIRETORES DA MAPFRE E GESTORA
DO PEPER EM VISITA À CONFENEN

Seguro Peper - Proteção Escolar Permanente:
tranqüilidade e Segurança para alunos e

professores

Desenvolvido pela MAPFRE, uma das maiores seguradoras do
Brasil, em parceria com a Patente Corretora, o produto oferece
proteção constante aos alunos ou profissionais, dentro ou fora

do estabelecimento de ensino.

Imagine um seguro desenvolvido exclusivamente para proteger estudantes, profissionais
de estabelecimentos de ensino e estágiários durante as 24h do dia (inclusive no período em
que eles não estiverem atuando na escola), garantido, dessa forma, mais tranqüilidade e
segurança. Este é “Peper - Proteção Escolar Permanete”. produto que possui diversas
peculiaridades que beneficiam alunos e professores e que é oferecido pela Patente Corretora.

O “Peper” é um seguro especial desenvolvido pela MAPFRE Seguros que, além de proteção
ao aluno e comodidade aos executivos, garante benefícios como proteção para despesas com
a remoção médica, assistência médico-hospitalar no País e em outras localidades, transmissão
de mensagens urgentes e adiantamento para gastos médicos no exterior e comunicação com
familiares.

Com ampla cobertura, o produto também proporciona ao estudante reembolso de despesas
com professor e aulas particulares, para continuidade das matérias em andamento, caso o
aluno permaneça mais de cinco dias útéis afastado da escola em função de acidente (comprovado
por atestado médico).

Em apenas cinco anos de comercialização, o produto, que já é considerado um diferencial
importante, tem auxiliado diversos estudantes e profissionais dos estabelecimentos de ensino.
Inúmeros de estudantes/professores foram indenizados e deram continuidade a seus projetos
educacionais no ultimo ano, o que demonstra a importância do “Peper - Proteção Escolar
Permanente”.

Mais informações sobre o
PEPER - Proteção Escolar
Permanente podem ser

obtidas no site
www.peper24horas.com.br.

Os interessados no
produto podem contatar o
telefone 0800.726.2223.



Filiação da FENEN/MG
A Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de

Minas Gerais – FENEN/MG filiou-se à CONFENEN.

Está, pois, enriquecida a Confederação com a presença da nova

filiada.

Convênio com Lions
A CONFENEN firmou com a Associação Internacional de Lions

Clubes um convênio para recíproca cooperação técnica em

atividades de prevenção de saúde, de defesa da cidadania e práticas

esportivas e de lazer.

Duração de Cursos Superiores
O Parecer nº 8/2007 da Câmara do Educação Superior do

Conselho Nacional de Educação define a duração de cada curso de

graduação.

A duração menor, como a dos cursos de formação de professor

e de secretário-executivo, é de 2400 horas.

Conseqüências Legais das Drogas
Tarcísio Borges Cordeiro está lançando interessante livreto

em que arrola os dispositivos legais, dos vários códigos e ramos

do direito, a cuja infração a droga acaba levando seus usuários.

Antes, faz uma exposição sucinta sobre vários tipos de droga,

inclusive legais e terapêuticas. Dirige seu livro a crianças,

adolescentes e jovens.

PARA CONTATO:
Tarcísio Cordeiro, R. São Paulo, 684 – Bloco B – s/610

30170 – 130, Belo Horizonte.

Telefones: (31)3201-50-07 e 9191-46-38.
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

VISITA DE SENADOR
A CONFENEN recebeu a visita do Sen. Wilson Matos que,

longamente e com muita propriedade, discorreu sobre a

educação brasileira e o que entende ser necessário para qualificá-

la e ampliar o atendimento.

À ESQUERDA, SEN. WILSON MATOS, EM REUNIÃO NO SENADO.

1 – Condições para Ingresso – art. 3º, conforme faixa de renda

anual e situação prevista na lei que não vede a opção.

2 – Receita Bruta (art. 3º, inc. II) – é o produto auferido pelos servi-

ços prestados com o preço cobrado (regime de caixa).

3 – Alíquota (art. 13) – a alíquota inclui IRPJ, IPI, CSLL, COFINS,

PIS/PASEP, ICMS, ISS. Inclui também o INSS da pessoa jurídica. – Esco-

la é arrolada no inciso I do art. 17. As atividades arroladas do inc. XIV

em diante têm que pagar o INSS de pessoa jurídica.

Isento de I.R. o que o sócio ou empresário receber, mas não isento

quando se tratar de pro labore, aluguéis ou serviço prestado por ele.

4 – Enquadramento (art. 16, § 4º) – automaticamente no SIMPLES

NACIONAL para quem já se achava no SIMPLES.

5 – Impedimento para Opção ou Enquadramento (art. 17) de quem

tem débito fiscal ou previdenciário. No entanto, permanece até 30 dias

após a notificação de exclusão ou impedimento, prazo para demonstrar

regularização de situação (art. 31, § 2º) e nele continuar. Há prazo

estendido até outubro/07 para regularização.

6 – Alíquota (art. 18, inc. II) -  para a escola, anexo IV. A alíquota

engloba os tributos cujos percentuais menciona discriminadamente. Ela

é a soma deles.

7 – Emissão de Nota Fiscal (art. 21) – os optantes não têm obrigação

de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços.

8 – Consulta (art. 40) – à Receita Federal e ao Estado ou Município

quando se tratar de tributos a eles pertencentes.

SIMPLES NACIONAL (Super-Simples) e Escola
(Lei Complementar 123,14/12/06)

9 – Contribuição Sindical (art. 53) – dispensado por prazo certo

apenas o empresário (não empresa) que auferir por ano até R$ 36.000,00.

10 – Dispensa (art. 51) – de afixação de quadro de trabalho, de

anotação de férias em livro de registro de empregado, de empregar
aprendizes, de manter livro de Inspeção do Trabalho, de comunicar

férias coletivas ao Ministério do Trabalho.

11 – Não dispensado (art. 52) – de anotação de CTPS (inclusive

férias), de arquivamento pelo prazo de prescrição de comprovantes de

cumprimento com obrigações trabalhistas e previdenciários, de arqui-
vamento de guias de FGTS e GFIP, de RAIS e CAGED.

12 – Justiça do Trabalho (art. 54) – a empresa pode ser representa-
da por qualquer um, mesmo não vinculado a ela, desde que conheça os

fatos.

13 – Protesto de Título – a empresa paga apenas os emolumentos do

tabelião e mais nada (isto barateia cobrança).

14 – Juizado Especial – a empresa pode ajuizar ação como autor

(facilita e agiliza cobrança).

15 – Parcelamento –dívidas fiscais e previdenciárias podem ser par-

celadas em até 120 meses.

Nota: o empresário, pessoa física, como tal registrado, equipara-se à

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme sua renda. In-

justificadamente, o ensino médio não pode optar pelo SIMPLES.


