
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 26 DE MARÇO DE 2008.

Dispõe sobre os estudos domiciliares 
aplicáveis  a  alunos  incapacitados  de 
presença às aulas.

O CONSELHO MUNICIPAL de Capão da Canoa, RS, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no artigo 24, inciso VI da Lei Federal Nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996; e na Resolução do CEED/RS de Nº 230 de 16 de julho de 

1997,

Resolve:

Art.1º Aos alunos do ensino fundamental, incapacitados de presença às aulas e 

que mantenham condições físicas,  intelectuais  e emocionais  para realizar  a 

aprendizagem, aplicar-se-á regime de exercícios domiciliares.

Art. 2º- Consideram-se motivos de incapacidade para presença às aulas:

a) portadores  de  afecções  congênitas  ou  adquiridas,  infecções, 

traumatismos ou outras condições mórbidas,  inclusive as de natureza 

psíquica ou psicológica;

b) gestante a partir do oitavo mês de gravidez e até  120 (Cento e vinte 

dias) após o parto.

Art.  3º-  A  adoção  de  regime  de  estudos  domiciliares  está  condicionada  à 

comprovação, por laudo médico da condição do incapacitado, realizada através 

do deferimento do diretor da escola, que deverá considerar as condições do 

estabelecimento para desempenhar a tarefa.

Art.4º-  A escola registrará nos assentamentos escolares do aluno,  os dados 

necessários para adequada identificação dos procedimentos adotados.

Art. 5º- A escola utilizará em seus assentamentos, símbolos que identifiquem a 

presença,  a  ausência  e  a  freqüência  deste  regime  especial  de  exercícios 
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domiciliares. O aluno nestas condições é considerado de freqüência efetiva às 

aulas.

JUSTIFICATIVA:

Aos  alunos  portadores  de  condições  mórbidas  impeditivas  de 

freqüência às aulas, a legislação anterior abria a possibilidade em manter a 

continuidade  de  seus  estudos  mediante  adoção  do  regime  de  exercícios 

domiciliares. Com a nova legislação, documentos e leis que regulavam estes 

procedimentos  foram  revogados,  portanto,  não  há  norma  reguladora  da 

matéria,

O art. 24 da LDBEN no seu inciso VI, estabelece que “o controle de 

freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento nas  

normas do respectivo sistema de ensino...”.

 

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Aprovada em plenária de 26 de março de 2008.
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