
 
 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO Nº 021/2015-CEE/MA 
 

Estabelece normas para o atendimento, 
nas etapas e modalidades da Educação 
Básica, a jovens e adultos privados de 
liberdade, do sistema prisional do Estado 
do Maranhão. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando  

 

a responsabilidade do Estado por garantir o direito à educação para jovens e adultos privados de 
liberdade em estabelecimentos penais, na forma do que dispõem a Constituição Federal e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto à garantia da educação de jovens e adultos;  

o que dispõe o Parecer CNE/CEB nº 4/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 2/2010, que tratam das 
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais, e demais atos normativos pertinentes; 

a necessidade de norma que regulamente tal oferta, em âmbito estadual; 

e à vista do que foi deliberado em reunião plenária do Conselho, realizada neste dia, 

 
R E S O L V E: 

 
 

Art. 1º - Esta Resolução regulamenta o atendimento escolar a jovens e adultos que 
cumprem medidas de segurança no sistema prisional maranhense, e em relação aos quais o Estado 
tem o dever de escolarizar e oferecer programas educacionais. 

Art. 2º - Para os fins e efeitos do que dispõe esta Resolução, compreende-se como 
estabelecimentos escolares do sistema prisional:  

a) as escolas que funcionem no interior dos próprios estabelecimentos prisionais; 

b) as escolas que funcionem fora dos estabelecimentos prisionais, mas que desenvolvam 
programas ou atividades educacionais a eles vinculados. 

Art. 3º - No atendimento a jovens e adultos em privação de liberdade, as etapas e 
modalidades da Educação Básica serão organizadas de modo diferenciado, na formado artigo 23 da 
Lei 9.394/96, respeitando-se a prevalência do processo de aprendizagem, as especificidades de 
cada regime prisional, e as condições de tempo, espaço e rotatividade da população carcerária. 

Art. 4º - A Educação Básica para jovens e adultos sob custódia do Estado será oferecida, 
de preferência, na forma presencial e, excepcionalmente, na modalidade a distância. 
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Parágrafo Único - Os estudantes em regime semiaberto receberão atendimento 
escolar no período noturno, e os estudantes em regime prisional fechado receberão atendimento 
escolar exclusivamente diurno. 

Art. 5º - As propostas pedagógicas da Educação Básica para jovens e adultos sob 
custódia do Estado serão formuladas segundo parâmetros que evidenciem: 

I – a formação da consciência moral e a inculcação de valores que leve má efetiva 
reinserção social do apenado e ao exercício de sua cidadania, como sujeito de direitos e deveres; 

II – a aprendizagem de alguma atividade laboral-profissional que faça do futuro cidadão 
livre, um elemento útil a si mesmo, à sua família e ao seu meio social; 

III – o aproveitamento dos bens da cultura, da arte e da ciência, adquirido pelo estímulo 
ao hábito da leitura, da inclusão tecnológica e da prática esportiva. 

Parágrafo Único – Serão consideradas Atividades Complementares do currículo as 
iniciativas de cunho artístico-cultural, técnico-científicas e esportivas, devidamente fundamentadas 
nas propostas pedagógicas e compatíveis com o horário escolar. 

Art. 6º - Os estabelecimentos penais poderão contemplar a oferta de Educação 
Profissional específica, que se desenvolverá em obediência à legislação sobre a matéria. 

Art. 7º - O calendário escolar, as atividades educativas e seus horários serão planejados 
em atenção às especificidades de cada unidade prisional do Estado. 

Art. 8º - A avaliação da escolaridade, bem como a transferência escolar de jovens e 
adultos em privação de liberdade, serão feitas conforme o estabeleça o Regimento Escolar de cada 
estabelecimento prisional. 

Art. 9º - Os docentes da Educação Básica que exerçam atividade em estabelecimentos 
do sistema prisional do Estado serão profissionais do Magistério, habilitados na forma da Lei. 

Art. 10 - O quadro técnico-administrativo dos estabelecimentos que ofertam educação a 
jovens e adultos privados de liberdade incluirá pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. 

Art. 11 - Aos profissionais que atuam nos estabelecimentos educacionais do sistema 
prisional serão assegurados a formação continuada que inclua as especificidades das políticas e 
procedimentos da execução penal, bem como um período de adaptação antes de entrarem no 
exercício da atividade profissional a que designados. 

Art. 12 - A gestão da Educação Básica no sistema prisional do Estado será feita de forma 
coparticipada, tendo a Secretaria de Estado da Educação como principal responsável, a qual 
articular-se-á com os demais órgãos da Administração Pública Estadual que atendem ao cidadão 
submetido à custódia da Lei, os quais cuidarão de oferecer espaço físico, metodologias, estratégias 
pedagógicas, material didático e tecnologias educacionais que assegurem o acesso, a permanência e 
a continuidade dos estudos à comunidade escolar do sistema prisional. 
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Art. 13 – A Educação Básica para jovens e adultos privados de liberdade será 
financiada com os recursos públicos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, entre 
os quais, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, destinados à modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
e, de forma complementar, com outras fontes estaduais e federais, devendo ser assegurados, aos 
profissionais que nela atuam, os adicionais de insalubridade e periculosidade previstos em Lei.  

Art. 14 – À Secretaria de Estado da Educação é concedido o prazo de um ano 
para que dê inteiro cumprimento à presente Resolução. 

Art. 15 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, em São Luís (MA), 5 de fevereiro de 2015. 
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