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Belo Horizonte, 21 de agosto de 2006.
ENSINO MÉDIO. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
RESOLUÇÃO Nº 4, de 16 de agosto de 2006. Câmara de Educação Básica. Conselho Nacional de Educação.
Ministério da Educação.
Altera o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio.
A Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 9º da Lei nº 4.024/1961, com
a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 38/2006, homologado por
despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 14/8/2006, resolve:
Art. 1º O § 2º do artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98 passa a ter a seguinte redação:
§ 2º As propostas pedagógicas de escolas que adotarem organização curricular flexível, não estruturada por
disciplinas, deverão assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado, visando ao domínio de
conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
Art. 2º São acrescentados ao artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, os § 3º e 4º, com a seguinte
redação:
§ 3º No caso de escolas que adotarem, no todo ou em parte, organização curricular estruturada por
disciplinas, deverão ser incluídas as de Filosofia e Sociologia.
§ 4º Os componentes História e Cultura Afro-Brasileira e Educação Ambiental serão, em todos os casos,
tratados de forma transversal, permeando, pertinentemente, os demais componentes do currículo.
Art. 3º Os currículos dos cursos de Ensino Médio deverão ser adequados a estas disposições.
Parágrafo único. No caso do § 3º , acrescentado ao artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, os sistemas
de ensino deverão, no prazo de um ano a contar da publicação desta Resolução, tomar as medidas necessárias
para a inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo das escolas de Ensino Médio.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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