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DECRETO 4362/2008 

“Dispõe sobre a implantação da ampliação 

do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos”. 

 

 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Título IV – Artigo141, da 

Lei Complementar nº 76/2006, e 

 

CONSIDERANDO que a materialidade constitucional desta proposição 

não apresenta qualquer violação da Lei Maior e que a ampliação da duração do ensino 

obrigatório consiste em uma das principais metas constitucionais; 

 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação já prevê a 

ampliação para 9 (nove) anos, com início aos 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental; 

 

CONSIDERANDO o Projeto de Lei nº 3675/04, da Deputada Federal 

Raquel Teixeira, propondo alteração da L.D.B.E.N. e seus apensados; 

 

CONSIDERANDO o artigo 2º da Resolução CNE/CEB nº 3, de 3 de 

agosto de 2005, publicada no D.O., de 8 de agosto de 2005, o qual estabelece a organização 

nacional da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 11.274/06 que, alterando a redação dos 

artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº .394, de 20 de 

dezembro de 1996, dispõe sobre o Ensino Fundamental obrigatório, com  duração de 9 

(nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade e determina aos Municípios, Estados e 

Distrito Federal um prazo até 2010 para sua implementação e abrangência da pré-escola; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB nº07/2007 que faz reexame do 

Parecer CNE/CEB nº 05/2007, que trata da consulta com base nas Leis nº  11.114/2005 e nº 

11.274/2006, que se referem ao Ensino Fundamental de 09 (nove) anos e à matrícula 

obrigatória de crianças de seis anos no Ensino Fundamental; 

 

CONSIDERANDO a II Conferência Municipal da Educação, realizada 

em 27/10/2007, onde por votação de Plenária foi aprovada a implementação do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos para o Município de São Sebastião a partir de 2008; 

 

CONSIDERANDO a decisão baseada num propósito pedagógico de 

garantir um tempo de escolaridade mais extenso e uma melhor aprendizagem para as 

crianças do Município; 
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CONSIDERANDO a Deliberação nº 73/2008, de 14 de março de 2008, 

que regulamenta o Ensino Fundamental de nove anos, no âmbito do Sistema Estadual de 

Ensino; 

 

CONSIDERANDO a Resolução SE 56 de 31 de julho de 2008, que dispõe 

sobre o processo de cadastro de alunos para o atendimento à demanda escolar, 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º A Secretaria Municipal da Educação, a fim de atender a Lei nº 

11.274, de 6 e fevereiro de 2006, que estabelece o prazo para implementar o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos no Município, deverá realizar as adequações necessárias ao 

atendimento desta Lei. 

 

Artigo 2º Terá direito a matrícula no 1º (primeiro) ano do ensino 

fundamental as crianças que completarem 06 (seis) anos até 30 de junho do ano de ingresso, 

ficando-lhes garantidos os 09 (nove) anos de escolaridade. 

 

Artigo 3º Para as crianças que ingressarem no Ensino Fundamental com 6 

(seis) anos completos até 31 de dezembro de 2007, ficam garantidos, 9 (nove) anos de 

escolaridade. 

 

Artigo 4º As situações não previstas serão analisadas e resolvidas em 

conjunto com a equipe gestora e docente da Unidade Escolar e com os representantes da 

Secretaria Municipal da Educação, os quais deverão elaborar uma análise técnico- 

pedagógica. 

 

Artigo 5º O 1º (primeiro) ano do Ensino Fundamental deverá manter 

identidade pedagógica e de instalações, muito mais próximas dos dois últimos anos da 

Educação Infantil. 

 

Indicação CEE nº 732/2008 – CEB – aprovada em 14 de março de 2008. 

 

 

Ensino Fundamental de 

9 anos 

 

 

Correspondência: 

Idade/Ano/Série 

 

Ensino Fundamental 

de 8 séries 

1º ano 6 anos  

2º ano 7 anos 1ª série 

3º ano 8 anos 2ª série 

4º ano 9 anos 3º série 

5º ano 10 anos 4ª série 

Segunda fase do Ensino   
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Fundamental de 9 anos 

(Composta de 4 anos) 

6º ano 11 anos 5ª série 

7º ano 12 anos  6ª série 

8º ano 13 anos 7ª série 

9º ano 14 anos 8ª série 

Primeira fase do Ensino 

Fundamental + segunda fase do 

Ensino Fundamental = 9 anos 

de escolaridade 

  

 

Mudança na nomenclatura para o Ensino de 9 (nove) anos 

Pré-escola 1º ano 

1ª série 2º ano 

2ª série 3º ano 

3ª série 4º ano 

4ª série 5º ano 

5ª série 6º ano 

6ª série 7º ano 

7ª série 8º ano 

8ª série 9º ano 

 

Artigo 6º O Ensino Fundamental de 09 (nove) anos do Município de São 

Sebastião será constituído dos seguintes Ciclos: 

 

Ciclo I – 1º ano a 3º ano; 

Ciclo II – 4º ano e 5º ano; 

Ciclo III – 6º ano e 7º ano; 

Ciclo IV – 8º ano e 9º ano. 

 

Artigo 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Artigo 8º Fica revogado o Decreto nº 3962/2007. 

 

São Sebastião, 15 de dezembro de 2008. 

 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 

Prefeito 
 

MRL/mcsc 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


