
 
ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO Nº 33/2015- CEE/MA 
 

Estabelece normas para o atendimento, nas 
etapas e modalidades da Educação Básica, a 
adolescentes em cumprimento de medidas 
cautelares e socioeducativas, no Estado do 
Maranhão. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 
10 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e considerando: 

que é dever do Estado assegurar o Ensino Fundamental e Médio, obrigatório e 
gratuito, inclusive aos que, na idade própria, não tiveram acesso a essas etapas da Educação 
Básica; 

a necessidade de assegurar educação formal aos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas; 

a necessidade de se definir ações e/ou alternativas pedagógicas que viabilizem um 
adequado e significativo atendimento escolar aos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas, a partir das suas particularidades; 

o que foi deliberado em sessão plenária hoje realizada,  
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Esta Resolução disciplina a oferta de educação escolar a adolescentes em 

conflitos com a Lei, aos quais o Estado tem o dever de escolarizar e oferecer programas 

educacionais. 

Parágrafo Único - Incluem-se na oferta de educação escolar de que trata esta 
Resolução os adolescentes que cumprem medidas cautelares e socioeducativas de 

internação, internação provisória e de semiliberdade. 

Art. 2º - A educação formal para adolescentes em conflito com a Lei dar-se-á em ação 
coparticipada entre a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Maranhão e a 

Fundação da Criança e do Adolescente, deste Estado, de modo que: 

I - nos casos de internação do adolescente: 

a) a atividade escolar aconteça, prioritariamente, no interior das unidades 
executoras; 

b) quando externa, a atividade escolar aconteça mediante avaliação técnica da 
equipe multiprofissional e comunicação com o juizado, devendo a matrícula ser 

feita em escola pública do entorno da unidade executora;  

II – nos casos de internação provisória, a atividade escolar seja oferecida 

exclusivamente nas unidades executoras; 
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III – nos casos de semiliberdade, a atividade escolar seja oferecida por escola da rede 

próxima da unidade executora, ou, excepcionalmente, naquela de melhor acesso ao 

adolescente, conforme avaliação técnica. 

Parágrafo Único – O atendimento de escolar de adolescentes em conflito com a Lei 
dar-se-á em articulação com a família. 

Art. 3º - O atendimento escolar a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 
deve ser ofertado, preferencialmente, na forma presencial. 

Art. 4º -  A educação formal de que trata o artigo 2º desta Resolução prestará 
atendimento diferenciado aos adolescentes, a partir das necessidades de inclusão, 

acessibilidade e continuidade de estudos, inclusive considerando como início do seu ano 

letivo a data da concretização da sua matrícula e frequência no estabelecimento de ensino. 

Parágrafo Único - Para esse atendimento, serão assegurados espaços físicos 
adequados às atividades educacionais, esportivas, culturais, artísticas, de formação 

profissional e de lazer, e o desenvolvimento de práticas que estimulem a vivência da cultura 

da paz. 

Art. 5° - A oferta de Educação Profissional aos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas estarão em consonância com a legislação de ensino específica, inclusive com 

relação ao Estágio Profissional Supervisionado, concebido como ato educativo.  

Art. 6° - As atividades laborais e artístico-culturais serão reconhecidas e valorizadas 
como elementos formativos, integrados à oferta de educação, e contempladas no Projeto 

Político-Pedagógico como atividades curriculares. 

Art. 8º - Os profissionais da educação que atuam no processo formativo de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas serão devidamente habilitados, e 

a eles serão assegurados programas de formação continuada, respeitadas as especificidades 

da política dos programas socioeducativos. 

Art. 9º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado. 

 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
MARANHÃO, em São Luís (MA), 12 de fevereiro de 2015. 

 

 

José Ribamar Bastos Ramos 

Presidente – CEE 
 
 
 

Beatriz Martins de Andrade 
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