Publicado no
Diário Oficial em
12/01/2017

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 4.613/2016
Altera os artigos 66, 71, 73, 81 e 83 do Regimento
Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino
do Estado do Espírito Santo.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer CEE-ES n.º
4.899/2016 (Processo CEE-ES n.º 191/2016), aprovado na Sessão Plenária do dia 13-09-2016,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar os artigos 66, 71, 73, 81 e 83 do Regimento Comum das Escolas da Rede
Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo, que passarão a ter a seguinte redação:
Art. 66 Aos integrantes do corpo discente da instituição de ensino é
garantido o livre acesso à informação necessária, à educação, ao
desenvolvimento como pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania
e à sua qualificação para o mundo do trabalho, levando em conta o uso
do telefone celular durante as aulas exclusivamente para fins didáticopedagógicos (enriquecimento das aulas com pesquisas em tempo real, a
utilização de aplicativos específicos para o desenvolvimento do currículo
escolar, por meio de simulados e outras ações voltadas ao
aprofundamento de estudos para a aprendizagem, orientação, debates e
desenvolvimento de competência tecnológica) delineados pelo professor
em prol da aprendizagem significativa e contemporânea.
Art. 71 Ao pessoal que exerce função de docência pedagógica e de apoio
educacional é vedado [...]
XII – usar o telefone celular sem fins pedagógicos durante as aulas;
Art. 73 São direitos do educando:
XIV – usar o telefone celular durante as aulas exclusivamente para fins
didático-pedagógicos (enriquecimento das aulas com pesquisas em
tempo real, a utilização de aplicativos específicos para o
desenvolvimento do currículo escolar, por meio de simulados e outras
ações voltadas ao aprofundamento de estudos para a aprendizagem,
orientação, debates e desenvolvimento de competência tecnológica)
delineados pelo professor em prol da aprendizagem significativa e
contemporânea.
Art. 81 São atos indisciplinares leves: [...]
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V- usar telefone celular sem fins pedagógicos durante as aulas e
ausentar-se das mesmas para atendê-lo inadvertidamente nos corredores;
Art. 83 São atos infracionais: [...]
V- exibir filmagem, fotografia, gravação sonora ou distribuir textos,
literatura ou materiais difamatórios, pornográficos, racistas ou
preconceituosos contra segmentos da comunidade escolar (colegas,
pais/responsáveis de estudantes, professores, pedagogos, coordenadores,
diretor e demais funcionários) em ambientes físicos ou virtuais (on-line
ou off-line).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, ES, 21 de setembro de 2016.

MARIA JOSÉ CERUTTI NOVAES
Presidente do CEE

Homologo
Em 21 de setembro de 2016.

HAROLDO CORRÊA ROCHA
Secretário de Estado da Educação
*Reproduzida por ter sido publicada com incorreção no Diário Oficial de 11 de novembro de 2016.
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