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RESOLUÇÃO Nº 167/2014 
 

APROVA O “PROJETO ALUMBRAR”, DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO QUE VISA A CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR DOS 
ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE/ANO DOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA,  no uso de suas 
atribuições legais e conforme disposto no Art. 10, inciso V e nos Artigos 23 e 24 da Lei nº 
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
bem como no Parecer CEE/PB nº 134, de 10 de julho de 2014, 
 
 
RESOLVE:  
 

Art. 1º - Aprovar, no âmbito da Rede Estadual de Ensino, o “Projeto Alumbrar”, como ação 
pedagógica integrada, desenvolvida nas unidades escolares, por meio de currículo, metodologia e 
cronograma próprios, com o objetivo de promover a correção de fluxo escolar dos alunos 
regularmente matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental. 

 
Art. 2º - O “Projeto Alumbrar”, por sua natureza e finalidade, não se configura como 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, estando a normatização de matrículas vinculada às 
diretrizes e orientações estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação. 

 
Art. 3º - A formação das turmas do “Projeto Alumbrar” para o Ensino Fundamental, deverá 

obedecer à proporção de, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta) alunos, de acordo com 
os seguintes critérios: 

 
I – ser aluno regularmente matriculado no 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, na Rede 

Estadual de Ensino; 
II – ter idade mínima de 13 (treze) anos, completados até 31 de março do ano em que 

ocorrer a matrícula, e máxima, de 17 (dezessete), e com 02 (dois) anos mínimos de defasagem 
idade/ano, tendo prioridade o aluno que apresentar menor idade, considerando a idade mínima 
estabelecida neste inciso e o aluno que apresentar o maior número de anos, em situação de 
repetência escolar. 

 
Art. 4º - O “Projeto Alumbrar” será implementado em salas multimídias, por meio da 

utilização do material de Teleaula, sob a responsabilidade de professores e técnicos devidamente 
capacitados. 

 
Art. 5º - O “Projeto Alumbrar” funcionará nos turnos matutino e vespertino, com 04 

(quatro) horas corridas de efetivo trabalho em sala e, ainda, com atividades de complementação 
curricular, no contra turno. 

 



Art. 6º - O calendário escolar do “Projeto Alumbrar” é específico, respeitando-se o período 
de férias e de recesso escolar da rede estadual. 

 
Art. 7º - A avaliação da aprendizagem no “Projeto Alumbrar” segue as orientações da 

Resolução CEE/PB nº 188/98. 
 
Art. 8º - As unidades escolares da Rede Estadual de Ensino que integrem o “Projeto 

Alumbrar” deverão emitir o histórico escolar para os alunos aprovados em turmas do projeto, 
obedecidos os dispositivos legais relativos à carga horária mínima e ao percentual de frequência. 

 
Art. 9º - Para retornar à classe regular, o aluno não concluinte do “Projeto Alumbrar” deverá 

ser submetido a um processo de reclassificação. 
 
Art. 10 - Caso o retorno do aluno à classe regular ocorra em período do ano que 

comprometa os dias letivos mínimos, legalmente exigidos, o cômputo de frequência levará, em 
consideração, o período em que o mesmo frequentou as aulas e atividades do projeto. 

 
Art. 11 - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação, 10 de julho de 2014. 
 
 

 
 

FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES 
Presidente / Relator 

 
 
 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA QUIRINO 
Relatora 

 


