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Orienta  às  escolas  da  Rede  Municipal  de
Ensino  de  Caxias  do  Sul  sobre  a  aplicação  da
Reclassificação  de  alunos  por  mudança  de
organização curricular na mesma escola.

          
                             

01 - RELATÓRIO

No ano de 2012, durante o processo de revisão da Proposta Pedagógica e do
Regimento Escolar pelas escolas da Rede Municipal de Ensino (RME) de Caxias do Sul,
algumas  escolas  organizadas  por  ciclos  de  formação,  optaram  por  mudar  sua
organização  curricular  para  séries  anuais  ou  para  ciclos  de  aprendizagem,  que  se
diferenciam dos primeiros pela duração de cada ciclo em número de anos letivos. 

Esse processo iniciou com uma formação aos Coordenadores Pedagógicos de
todas as escolas da Rede, organizada em oito encontros, nos quais a Secretaria Munici -
pal da Educação e o Conselho Municipal de Educação promoveram uma ampla análise
da legislação vigente e a apresentação de diversas fontes teóricas, que fundamentam
concepções pedagógicas, metodológicas e epistemológicas da educação, a fim de dar
subsídios aos Coordenadores, para que estes, no âmbito da sua comunidade escolar,
promovessem o estudo e o debate para a revisão da Proposta Pedagógica e do Regimen-
to Escolar. 

Durante os encontros foram repassadas algumas orientações sobre as possibili-
dades previstas legalmente de mudança de organização curricular, bem como sobre as
implicações relacionadas aos registros pedagógicos coletivos da escola e individuais dos
alunos, as quais estão sendo aqui referendadas e detalhadas. Com relação às questões
de mudança de organização curricular na mesma escola, não foram encontradas, até o
momento,  orientações  normativas em âmbito  nacional  (CNE)  ou  em âmbito  estadual
(CEED/RS), que pudessem servir como balizadoras para a adequação pedagógica coleti-
va dos alunos.
                

02 - ANÁLISE DA MATÉRIA 

Primeiramente convém registrar uma breve apresentação dos dispositivos legais
e  normativos  vigentes  em relação  ao  Ensino  Fundamental,  quanto  a  sua  duração  e
organização curricular em séries anuais ou ciclos, bem como ao recurso pedagógico da
reclassificação dos alunos na educação básica brasileira.  

Segundo a Lei nº 9.394/96 - LDBEN, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o Ensino Fundamental tem duração de nove anos (Art. 32, com a
redação dada pela Lei nº 11.274/06). 

Ao mesmo tempo, a  educação básica pode ser organizada em séries anuais,
períodos semestrais,  ciclos,  alternância regular  de períodos de estudos,  grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa
de  organização,  sempre  que  o  interesse  do  processo  de  aprendizagem  assim  o



recomendar (LDBEN, Art. 23, caput). 

Segundo o Parecer  CNE/CEB nº  5/97,  isso significa  uma ampla e inovadora
abertura  assegurada  às  instituições  de  ensino,  desde  que  observadas  às  normas
curriculares e os demais dispositivos da legislação. 

Com uma carga horária mínima de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar (LDBEN, Art. 24, I), o ano letivo é a medida
da duração do Ensino Fundamental, independentemente de sua organização curricular.

A organização curricular é a organização dos tempos e espaços em que a es-
cola desenvolve o currículo, traduzido como o desenvolvimento de competências e habili-
dades, formação de conceitos, bem como a constituição de valores e a adoção de atitu-
des no sentido de assegurar ao educando condições para o pleno exercício da cidadania.

Na organização do Ensino Fundamental em séries anuais, cada série tem como
o conceito indica, a duração de um ano letivo e corresponde ao agrupamento dos alunos
com base principalmente no conhecimento dos conteúdos do currículo, podendo também
levar  em  conta  a  idade  e  o  desenvolvimento  psíquico  e  social  dos  alunos.  Nessa
organização curricular, adota-se a  progressão regular por série (LDBEN, Art. 24, III),
segundo a qual,  ao  final  do  ano letivo,  os  alunos com o desempenho esperado são
aprovados,  sendo  promovidos para cursar a série seguinte no ano letivo seguinte. Do
contrário, os alunos com desempenho insatisfatório são reprovados, devendo repetir no
ano letivo seguinte a série frequentada no ano letivo em curso.

Para a unidade escolar que opta por esta organização curricular a denominação
adequada é séries anuais (LDBEN, Art. 23, caput). No entanto, atualmente, as escolas da
Rede Municipal  de Ensino têm utilizado nos regimentos escolares a denominação de
série/ano ou ano.

Também, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - RME,
atualmente, aplica-se a progressão continuada, nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
enquanto  atendimento  aos  alunos  que  foram promovidos  para  o  ano  letivo  seguinte,
porém apresentam necessidade de atendimento pedagógico para superar determinadas
dificuldades  de  aprendizagem.  Já  a  progressão  parcial aplica-se  nos  anos  finais  do
Ensino Fundamental aos alunos que foram promovidos para o ano letivo seguinte, porém
apresentam a  necessidade  de  atendimento  específico,  em até  2  (dois)  componentes
curriculares,  para  superar  dificuldades  de  aprendizagem  em  que  não  alcançaram
aproveitamento mínimo nesses componentes.

Na  organização  do  Ensino  Fundamental  em ciclos,  cada  ciclo  apresenta
duração  maior  do  que  um  ano  letivo,  e  corresponde  ao  agrupamento  dos  alunos
principalmente por idade ou desenvolvimento bio-psico-social, passando para o segundo
plano  o  critério  dos  conhecimentos  escolares  acumulados.  A concepção  dos  ciclos
fundamenta-se na importância de maior flexibilidade quanto ao tempo necessário para a
aprendizagem. Nessa organização curricular, adota-se a  progressão continuada entre
os  anos  letivos  que  compõem  cada  um  dos  ciclos  plurianuais,  pois  a  avaliação  do
desempenho dos alunos não visa sua aprovação ou reprovação ao final de cada ano
letivo. A progressão continuada pressupõe atividades pedagógicas de apoio aos alunos
para recuperação de dificuldades de aprendizagem. 

Não há um modelo único da organização curricular de ciclos, pois existem ciclos
com durações diferentes entre as redes de ensino. No país, encontra-se organização do
Ensino Fundamental em dois ciclos, o primeiro com cinco e o segundo com quatro anos
letivos; com três ciclos, cada um deles com três anos letivos; e com quatro ciclos, sendo o
primeiro com três anos letivos e os demais, cada um com dois anos.



Segundo a LDBEN, as escolas podem promover a reclassificação dos alunos,
inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no
exterior, tendo como base as normas curriculares gerais (Art. 23, § 1º). Segundo o Pare-
cer CNE/CEB nº 20/2007, a palavra “inclusive” nesse dispositivo legal indica que podem
existir casos de reclassificação além dos decorrentes de transferências entre unidades
escolares. De fato, alunos podem ser reclassificados no interior de uma mesma escola,
por exemplo, entre o ensino regular e a modalidade da educação de jovens e adultos ou,
no ensino regular, como resultado de classes de aceleração da aprendizagem.

Também  a  Resolução  deste  Conselho  Municipal  de  Educação  –  CME  nº
013/2006 (Art.  16, parágrafo único) dispõe que: “A escola deve reclassificar os alunos
quando transferidos de estabelecimentos de ensino com organização curricular diferente,
com o objetivo de situá-los no novo currículo. A aplicação da reclassificação deve ser
realizada  mediante  avaliação  específica  e  seus  procedimentos  devem  constar  no
Regimento da escola”. 

Complementando o que dispõe a citada Resolução, o Parecer CME nº 001/2010
(item  2.2.)  afirma  que  o  Sistema  Municipal  de  Ensino  referendou  a  aplicação  da
reclassificação dada pelo Conselho Estadual do nosso Estado (RS), ou seja, sua adoção
nos casos de transferências de educandos em que a escola de origem situa-se no País
ou no exterior, ou ainda, nos casos em que etapas ou modalidades de educação escolar
cursadas na própria escola apresentam forma diferenciada de organização curricular. 

Nesse sentido, segundo a legislação vigente, a reclassificação é aplicada nos
casos em que o aluno troca de organização curricular, seja entre estabelecimentos de en-
sino ou, no caso em pauta, na própria escola.

O  conceito  de  reclassificação, expresso  na  legislação  nacional  (LDBEN,
Resoluções e Pareceres da CNE/CEB) e referendado pelos atos normativos do CME,
refere-se  a  aplicação de um procedimento  pedagógico,  realizado mediante  avaliação,
com o objetivo de situar ou classificar o aluno no espaço-tempo adequado ao seu estágio
de  desenvolvimento,  as  suas  possibilidades  de  crescimento  e  a  nova  organização
curricular. 

Isso  significa  dizer  que  ao  aluno,  após  ter  sido  avaliado  e  situado
adequadamente no seu estágio de desenvolvimento, na nova organização curricular, seja
na série anual,  no ano ciclo,  na totalidade etc,  cabe oferecer todas as possibilidades
necessárias para que continue construindo suas aprendizagens e obter sucesso na sua
vida escolar. Assim, se a reclassificação do aluno indicar a necessidade de recuperação
de aprendizagem, deverá lhe ser assegurada progressão na organização curricular em
séries anuais (LDBEN, Art. 23, III), ou um plano de apoio especial, na organização em
ciclos.

Portanto, caberá às escolas, juntamente com a mantenedora, oferecer o apoio
necessário  para  os  alunos  que  apresentarem defasagem no  nível  de  aprendizagem,
decorrente da reclassificação e da progressão presente nos ciclos.

Desde  1998,  na RME de Caxias do Sul, por opção das escolas, convivem as
organizações  curriculares  em  séries  anuais  e  em  ciclos  de  formação,  esses
correspondendo a três ciclos, cada um deles com duração de três anos letivos.

A organização dos ciclos de formação por escolas municipais de Caxias do Sul
implicou a ampliação da duração do Ensino Fundamental de oito para nove anos letivos,
e a antecipação da idade para a matrícula de sete para seis anos, antes mesmo da
alteração da LDBEN pelas Leis nº 11.114/05 e 11.274/06. Essa ampliação encontrava
amparo legal no texto original da LDBEN, segundo o qual a duração mínima do Ensino
Fundamental  era  de  oito  anos,  podendo,  pois,  ser  ampliado  por  decisão  das
mantenedoras e/ou das unidades escolares.



Nas  escolas  municipais  com  organização  curricular  em  séries  anuais,  a
matrícula  aos  seis  anos  e  ampliação  do  Ensino  Fundamental  para  nove  anos  foram
normatizadas pelo Parecer CME nº 05, de 20 de dezembro de 2005, e implementadas a
partir do ano letivo de 2006. Nas escolas com currículos organizados em séries anuais, o
processo  de  transição  do  Ensino  Fundamental  de  oito  anos para  nove  anos  letivos
completar-se-á no final do ano letivo de 2013, quando estarão cursando a 8ª série, em
extinção, as últimas turmas de alunos que concluirão o Ensino Fundamental com oito
anos de escolarização.

Na RME de Caxias do Sul existe, atualmente, a possibilidade de aplicação da
reclassificação nos seguintes casos:

a) de escola organizada por séries anuais para escola organizada por ciclos de
formação;

b)  de escola  organizada por  ciclos  de formação  para escola organizada por
séries anuais;

c) de alunos que cursam os currículos do ensino regular por séries anuais ou por
ciclos para a Educação de Jovens e Adultos – EJA (totalidades ou outra forma);

d) de alunos que cursam a EJA para os currículos do ensino regular de escola
organizada por séries anuais ou por ciclos;

e) a partir de 2013, (com a vigência dos novos regimentos), de escola organizada por
séries  anuais  ou  por  ciclos  de  formação  ou  alunos  oriundos  da  EJA  para escola
organizada por ciclos de aprendizagem (estes sendo o primeiro com três anos letivos e os
demais, cada um com dois anos).

Com base no Parecer CNE nº 06/2005, do Reexame do Parecer CNE/CEB nº
24/2004, que visa o estabelecimento de normas nacionais para a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos de duração, deve ser realizada a correlação entre os anos
letivos do Ensino Fundamental e demais organizações curriculares. 

Consideramos no quadro a seguir  a  organização do Ensino Fundamental  de
nove anos letivos em séries anuais (denominadas de ano ou série/ano na RME) ou em
ciclos. Neste caso,  ciclos de formação, tendo cada ciclo a duração de 3 anos letivos, ou,
ciclos de aprendizagem, tendo o 1º ciclo a duração de três anos e os demais a duração
de dois anos letivos. 

Anos
letivos
do EF

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º
Anos Iniciais Anos Finais

Séries
Anuais

1º
ano

2º
ano

3º
ano

4º
ano

5º
ano

6º
ano

7º
ano

8º
ano

9º
ano

Ciclos de
Formação

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Ciclos de
Aprendiza

-gem

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo
1º ano 2º ano 3º ano  4º ano  5º ano 6º ano  7º ano 8º ano  9º ano 

EJA
Totalidades Iniciais Totalidades Finais

Totalidade
1

Totalidade
2

Totalidade
3

Totalidade
4

Totalidade
5

Totalidade
6

Como já mencionado, no ano letivo de 2013 será oferecida pela última vez a 8ª
série do Ensino Fundamental com duração de oito anos letivos.



Na  mudança  de  organização  curricular  o  aluno  não  pode  ser  prejudicado,
especialmente quando esta for  iniciativa  da própria  escola.  Por  isso,  todos os alunos
devem ser reclassificados para a série/ano ou ano ciclo correspondente ao ano letivo do
Ensino  Fundamental  que  iriam cursar,  mediante  promoção,  na  organização  curricular
anterior.  Relativamente  à  escola  organizada  por  ciclos,  esta  deve  considerar  que  a
permanência, ou seja, a não promoção do aluno ao ano/ciclo seguinte, só pode ocorrer no
ano letivo final de cada ciclo, devendo-se, pois, seguir o mesmo princípio no processo de
reclassificação. 

Nesse sentido, orienta-se:

a) A  mudança  de  organização  curricular  na  mesma  escola  implica  a
reclassificação de seus alunos, devendo-se evitar a eles qualquer prejuízo pedagógico.

b) Independentemente da decisão já tomada pela escola de mudança de sua
organização curricular para o ano letivo de 2013, a rematrícula de seus alunos a ser
realizada ainda no ano de 2012 será efetivada com base no atual Regimento da Escola
aprovado, com a classificação do aluno na organização curricular vigente em 2012.

c)  No  início  do  ano  letivo  de  2013,  em  decorrência  da  mudança  de  sua
organização  curricular,  a  escola  deverá  promover  a  reclassificação  dos  alunos
rematriculados  em  2012,  com  base  no  novo  Regimento  Escolar,  o  qual  prevê  a
reclassificação de alunos.

d) Quanto à avaliação necessária para a reclassificação dos alunos, a escola
poderá realizar avaliação específica para esse fim ou se utilizar da avaliação final do ano
letivo de 2012. 

e) Quando for utilizada a avaliação do final do ano letivo para a  reclassificação,
se o aluno tem condições de prosseguir em seus estudos, deverá ser reclassificado no
ano  letivo  seguinte  ao  que  cursou  em  2012,  independentemente  da  mudança  de
organização curricular da escola. Por exemplo: se ele estiver matriculado, em 2012, no 6º
ano/2º  ciclo  de  formação  irá  cursar,  em  2013,  o  7º  ano  ou  o  7º  ano/3º  ciclo  de
aprendizagem.

Ao contrário, se a avaliação do desempenho do aluno indicar que ele não tem
condições  de  prosseguir  seus  estudos,  será  reclassificado  no  ano  letivo  que  iria
frequentar  em  2013  na  organização  curricular  anterior.  Por  exemplo:  se  ele  estiver
matriculado, em 2012, no 6º ano/2º ciclo de formação irá cursar, em 2013, o 6º ano ou o
6º ano/3º ciclo de aprendizagem.

f)  Na  reclassificação  dos  alunos,  a  escola  deverá  observar  os  seguintes
princípios e procedimentos:

– não há retenção de alunos no bloco pedagógico da alfabetização (do 1º ao 3º
ano) como também nos anos ciclos, com exceção do último ano de cada ciclo;

– a reclassificação do aluno na série ou etapa adequada (LDBEN, art. 24, II, "c")
pode ocorrer com ou sem necessidade de recuperação de aprendizagens não realizadas.
Ao aluno aprovado ao final do ano letivo com PPA (Plano Didático de Apoio) ou PSAE
(Plano Sujeito Avaliação Especializada) em escolas por ciclos, ou, progressão em escolas
seriadas anuais, e reclassificado para o próximo ano letivo em decorrência da mudança
de organização curricular, deve-se assegurar o apoio necessário à continuidade de seus
estudos;  

g) A escola deverá fazer constar nos registros coletivos (cadernos pedagógicos
das turmas de alunos e Atas de Resultados Finais)  e individuais (pasta do aluno e históri -
co escolar) a reclassificação, com a seguinte redação: 



- Turmas: Em...  (data do 1º dia letivo de 2013)...... os alunos da turma …...... foram
reclassificados mediante avaliação realizada ao final do ano letivo de... (2012) ..., conforme
Lei Federal nº 9394/96, Parecer CME nº 25/2012 e Regimento Escolar. Os alunos foram
aprovados e reclassificados para o …..... ano da organização curricular  (anual ou ciclo de
…............,) com exceção dos alunos nºs …......... que aprovaram com …...... (PPA,PSAE, PP,
PC) e os alunos de nºs .....que permaneceram (reprovados) no ano …... da mesma organiza-
ção curricular citada.

-  Aluno(a)  (individualmente): Em....(data  do  1º  dia  letivo  de  2013).....o(a)
aluno(a) ..........................mediante a avaliação realizada ao final do ano letivo de ... (2012)
…, foi  reclassificado para o.........ano da organização curricular …...................................,
conforme Lei Federal nº 9394/96, Parecer CME nº 25/2012 e Regimento Escolar.

h) O mesmo procedimento deverá ser realizado pela escola quanto aos registros
escolares no caso da realização de avaliação específica para reclassificação de seus alu-
nos.

03 - CONCLUSÃO  
                                              

O  Conselho  Municipal  de  Educação,  fundamentado  na  legislação  vigente,
orienta  para  que  as  escolas  observem  os  procedimentos  elencados  no  item  02,  do
presente  Parecer,  a  serem  aplicados  nos  casos  de  reclassificação  de  alunos,
especialmente, por mudança de organização curricular na mesma escola.

As orientações contidas no presente Parecer devem ser amplamente divulgadas
junto às escolas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 
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