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RESOLUÇÃO Nº 041/2014 

 

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO “PROGRAMA PRIMEIROS 

SABERES DA INFÂNCIA – PPSI”, NO ÂMBITO DO SISTEMA 

ESTADUAL DE ENSINO DA PARAÍBA E A ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR EM CICLOS, NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 

 

O Conselho Estadual de Educação da Paraíba, no uso das suas atribuições legais e, 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 208 da Constituição Federal de 1988; 

 

CONSIDERANDO o estabelecido no Art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); 

 

CONSIDERANDO, o disposto no Parecer CNE/CEB nº 4/2008, na Resolução CNE/CEB nº 

7/2010, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2010, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, de 

reestruturar sua proposta curricular por meio de Ciclos, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

rompendo com a estrutura seriada, visando à democratização do ensino, por meio do acesso e da 

permanência do aluno na escola bem como da melhoria no desempenho escolar; 

 

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo disposto no Parecer nº 033/2014, de 27 de fevereiro de 

2014, da lavra dos Conselheiros Flávio Romero Guimarães e Maria de Fátima Rocha Quirino; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Estruturar os anos iniciais do Ensino Fundamental em 2 (dois ciclos), a saber: 

 

 I - Ciclo da Alfabetização e Letramento, correspondente aos 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental; 

 II - Ciclo Complementar, correspondente aos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

 

Art. 2º - O processo avaliativo, alicerçado no Projeto Pedagógico do “Programa Primeiro Saberes 

da Infância – PPSI”, levará em consideração a progressão continuada, com retenção, apenas, no 

ano final de cada ciclo, visando garantir a oferta de amplas e variadas oportunidades de 

sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento de estudos. 



 

Parágrafo Único – O processo avaliativo de que trata o caput deste artigo, assumirá o caráter 

processual, formativo, participativo, cumulativo e diagnóstico, com ênfase dos qualitativos da 

aprendizagem, em detrimento dos quantitativos. 

 

Art. 3º - As escolas integrantes da rede privada e das redes municipais, que integrem o Sistema 

Estadual de Ensino, poderão adotar a organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

Ciclos, conforme disposto nesta Resolução, devendo, para tanto, adequar os seus respectivos 

Projetos Pedagógicos e Regimentos bem como submeter à mudança, à apreciação e à aprovação 

do Conselho Estadual de Educação da Paraíba. 

 

 

Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

 

 

 Sala das Sessões do Conselho Estadual de Educação, 27 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES                          MARIA DE FÁTIMA ROCHA QUIRINO 

            Presidente / Relator                                                                           Relatora 

 

 

 


