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O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a Constituição Federal – I 

 Artigo 22 - “compete privativamente à União legislar sobre (...) Diretrizes
e Bases da Educação Nacional”.

 Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios: (...)
 V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência,

à tecnologia, à pesquisa e à inovação.
 Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:(...)
 IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,

pesquisa, desenvolvimento e inovação.

 Art. 30 - Compete aos Municípios:

 I - legislar sobre assuntos de interesse local.

 II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. (...)

 VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental.

 Art. 35 - O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: (...)

 III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde.



O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a Constituição Federal – II 

 Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

 Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

 II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

 III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;

 IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

 V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

 VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

 VII - garantia de padrão de qualidade.

 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de lei federal.



O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a Constituição Federal – III 

 Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:

 I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

 II - progressiva universalização do ensino médio gratuito.

 III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

 IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5
(cinco) anos de idade.

 V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um.

 VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando. (Exemplo: Educação de Jovens e Adultos – EJA).

 VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.



O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a Constituição Federal – IV 

 Parágrafos do Art. 208:

 § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

 § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.

 § 3º Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela frequência à escola.

 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:
 I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;

 II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.



O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a Constituição Federal – V 

 Artigo 211 - “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os seus Sistemas de
Ensino”.
 § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos

Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.

 § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental
e na educação infantil.

 § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e médio.

 § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino
obrigatório.

 § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao
ensino regular.



O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a Constituição Federal – VI 

 Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento,
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.

 § 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos
Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito
do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir (...).

 Art. 214 – A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos,
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das
diferentes esferas federativas que conduzam a:

 I - erradicação do analfabetismo;

 II - universalização do atendimento escolar;

 III - melhoria da qualidade do ensino;

 IV - formação para o trabalho. (...)



O Regime de Colaboração entre os Sistemas de 

Ensino, segundo a LDB – Lei nº 9.394/1996

 Artigo 8º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos Sistemas de
Ensino.
 orientação anterior: Delegação de competências.
 orientação atual: Regime de colaboração.

 § 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais.

 § 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos
termos desta Lei (LDB).

 § 1º do Art. 9º - Na estrutura educacional, haverá um Conselho
Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e
atividade permanente, criado por lei (Lei nº 9.131/1995).

 Art. 90 - As questões suscitadas na transição entre o regime
anterior e o que se institui nesta Lei serão resolvidas pelo Conselho
Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos
normativos dos Sistemas de Ensino, preservada a autonomia
universitária.



A LDB e os Sistemas de Ensino

 Incumbe à União, de acordo com Art. 9º da LDB:
 I - Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. (...)
 O primeiro PNE foi definido pela Lei nº 10.172/2001 e o atual PNE

foi aprovado pela Lei nº 13.005/2014.
 III - Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus Sistemas
de Ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória,
exercendo sua função redistributiva e supletiva.
 FUNDEF (Lei nº 9.424/1996).
 FUNDEB ( Lei nº 11.494/2007), com vigência até 2020.
 Mensagem do Poder Executivo nº 65/2018 inicia debate do PL nº

9558/2018, incorporando os projetos anteriores.
 IV - Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica
comum. (...)

 VI - Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os
Sistemas de Ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino.



Incumbências dos Municípios  

(Artigo 11 da LDB)
 Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às
políticas e planos educacionais da União e dos Estados.

 Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
 Baixar normas complementares para o seu Sistema de
Ensino.

 Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do
seu Sistema de Ensino.

 Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em
outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas
plenamente as necessidades de sua área de competência e
com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do
ensino.

 Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

 Observação: Os Municípios poderão optar, ainda, por se
integrar ao Sistema Estadual de Ensino ou compor com
ele um Sistema Único de Educação Básica.
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O regime de colaboração entre os sistemas de ensino 
pressupõe: 
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Liberdade de Organização dos Sistemas de Ensino, em 

Regime de Colaboração entre as Instâncias Federadas

 O Sistema Federativo Brasileiro, segundo a Constituição de
1988: União, Estados, Distrito Federal e Municípios são
entes federados autônomos (inovação: Municípios como
entes federados);

 No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União se dá no estabelecimento de normas gerais;

 A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

 Inexistindo Lei Federal sobre normas gerais, os demais
Entes Federados exercerão a competência legislativa plena,
para atender a suas peculiaridades;

 A superveniência de Lei Federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, distrital ou municipal, no
que lhe for contrário;

 Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas
de colaboração, de modo a assegurar a universalização do
ensino obrigatório.



Principais desafios atuais dos 

Conselhos de Educação

 Orientações quanto a concepção, desenvolvimento e
avaliação dos Projetos Pedagógicos das Escolas sob sua
jurisdição;

 Ser órgão de Estado e não de Governos;

 Migrar do legalismo e cartorialismo centralizador à uma
atitude de efetivo apoio ao aprimoramento das Escolas,
zelando pela aprendizagem dos estudantes;

 Desenvolver cultura de compromisso com resultados, no
cumprimento dos currículos escolares, objetivando a efetiva
e permanente aprendizagem dos estudantes.

 Orientar a migração da escola auditório para a escola
laboratório, de contínua aprendizagem;

 Promover uma educação escolar vinculada ao mundo do
trabalho e à prática social do educando;

 Monitorar e avaliar a execução do respectivo Plano Decenal
de Educação (nacional, estadual ou municipal).



Perfil desejável de um 

Conselho de Educação

 Ser colegiado consultivo, normativo e deliberativo,
instituínte do respectivo Sistema de Ensino;

 Constituir espaço de análises, estudos e proposições
de políticas educacionais;

 Ser colegiado indutor e normatizador da avaliação da
qualidade educacional;

 Ser promotor de princípios educacionais;

 Atuar como efetivo mobilizador e articulador do
compromisso público das instituições educacionais;

 Constituir-se guardião dos direitos educacionais;

 Ser o estimulador da autonomia da escola;

 Ser o facilitador de experiências inovadoras;

 Atuar como ouvidor da sociedade em educação.



Os Conselhos de Educação e seus papéis na 

implementação da BNCC da Educação Básica 

 A quem cabe a construção dos Currículos:

 A Instituições de ensino: públicas e privadas;

 A Redes de Ensino: públicas (municipais, distrital,
estaduais, federais); privadas.

 Parecer CNE/CP nº 15/2017 e Resolução CNE/CP nº
02/2017:

 Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum
Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo
das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica;

 A Resolução CNE/CP nº 02/2017 e seu Anexo instituem a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC);



Atribuições dos Conselhos Municipais de Educação 

frente a implementação da BNCC – I 

 A BNCC é referência nacional obrigatória para construção ou revisão
dos currículos.

 A BNCC é um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais, definido como direito das crianças, jovens e adultos no
âmbito da Educação Básica, que orientam sua implementação pelos
sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como
pelas instituições ou redes escolares;

 Aprendizagens essenciais: definidas como conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais),
atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar,
expressando-se em competências;

 A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação,
avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente das propostas
pedagógicas das instituições escolares;

 A BNCC contribui para a articulação e coordenação de políticas e ações
educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e
municipal, especialmente em relação:

 à formação de professores,
 à avaliação da aprendizagem,
 à definição de recursos didáticos e
 aos critérios definidores de infraestrutura adequada;



Atribuições dos Conselhos Municipais de Educação 

frente a implementação da BNCC – II 

 Escolas e Redes de Ensino possuem autonomia (LDB, artigos 12,
13 e 23) de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos
todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC:

 Adoção de formas de organização e propostas de progressão
que julgarem necessários no âmbito do respectivo Sistema de
Ensino;

 Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição
ou rede de ensino, devem adequar as proposições da BNCC à sua
realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características
dos estudantes;

 Importante manter processos contínuos de aprendizagem sobre
gestão pedagógica e curricular para os educadores, no âmbito dos
Projetos Pedagógicos das instituições ou redes de ensino, em
atenção às Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação, bem como as normas
complementares definidas pelos respectivos Conselhos de
Educação.



Atribuições dos Conselhos Municipais de Educação 

frente a implementação da BNCC – III 

 A expressão “competências e habilidades” deve ser considerada como equivalente
à expressão “direitos e objetivos de aprendizagem” presente na Lei do PNE (Lei nº
13.005/2014, com fundamento no caput do art. 35-A e no §1º do art. 36 da LDB.

 Educação Infantil:

 Campos de Experiências: conviver com outras crianças e adultos; brincar de
diferentes formas, em diferentes espaços e tempos; explorar movimentos e
relacionamentos; expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível;
conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural.

 Em cada campo são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
organizados em grupos por faixa etária.

 Direitos de aprendizagem e desenvolvimento vivenciadas na instituição
escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

 Ensino Fundamental:

 Áreas do Conhecimento e Componentes Curriculares:

 Áreas do Conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza,
Ciências Humanas, Ensino Religioso (opcional);

 Cada Área do Conhecimento, com competências específicas, que explicitam
como se expressam as dez competências gerais;

 Cada componente curricular conta com competências específicas.



Atribuições dos Conselhos Municipais de Educação 

frente a implementação da BNCC – IV 

 A Parte Diversificada é definida pelas instituições ou redes escolares para
atendimento das características regionais e locais, de acordo com a LDB, as
diretrizes curriculares nacionais e segundo normas complementares
estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos Sistemas de Ensino.

 A BNCC e a Parte Diversificada não são dois blocos distintos justapostos,
devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo integrado.

 Os currículos devem incluir a abordagem, na forma transversal e integradora:

 Temas exigidos por legislação e normas específicas: processo de
envelhecimento e o respeito e valorização do idoso; os direitos das
crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a educação
ambiental; a educação alimentar e nutricional; a educação em direitos
humanos; e a educação digital

 Temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania,
que afetam a vida humana em escala local, regional e global, tais como
diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva do
desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no interculturalismo e
no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira.



Competências gerais previstas na BNCC como expressão dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento – I 

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva;

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas;

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural;

 Utilizar diferentes linguagens –verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos, em diferentes contextos, e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo;

 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva;



Competências gerais previstas na BNCC como expressão dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento – II 

 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.

 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e
o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado consigo mesmo, com os outros
e com o planeta.

 Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, de forma harmônica,
e a cooperação, fazendo-se respeitar, bem como promover o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões, com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.



Papel dos Conselhos Municipais de Educação e a 

BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

 As instituições ou redes de ensino devem alinhar seus
currículos e propostas pedagógicas à BNCC, comprometidas
com o desenvolvimento de aprendizagens essências
expressas em competências, que articulem, mobilizem e
integrem conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e
emoções para a solução de demandas complexas da vida.

 As aprendizagens essenciais compõem o processo
formativo de todos os educandos ao longo das etapas e
modalidades de ensino, integrando competências que
conduzam ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.

 Competência entendida como mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(praticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.



O êxito na efetiva implantação da BNCC no Brasil 

exigirá de todos os Conselhos de Educação, que 
congregam educadores verdadeiramente 

comprometidos com a Educação Democrática de 
Qualidade, muito e complexo trabalho, 

mas ...

“o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no 
dicionário”.

(Einstein)


