
 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 358/2004-CEE 
 
 

Estabelece normas para o funcionamento das 
Escolas Indígenas no Sistema de Ensino do 
Estado do Maranhão e dá outras providências. 

 
 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o prescrito nos artigos 210 § 2º e 231 da Constituição Federal e o estabelecido nos artigos 
78 e 79 da Lei nº 9.394/96, e com fundamento no Parecer CEB nº 14/99 e na Resolução CEB nº 3/99, que 
fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, 

 
Considerando o que foi decidido em sessão plenária hoje realizada, 
 
RESOLVE:  

 
CAPÍTULO I 

DA ESCOLA INDÍGENA 
 

 Art. 1º - Escola indígena é o espaço socialmente constituído e organizado para o atendimento 
das necessidades escolares expressas pelas comunidades indígenas. 

 
Art. 2º - A Escola Indígena deve adequar-se aos processos históricos e culturais dos povos 

indígenas e proporcionar a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica e o acesso às informações 
e conhecimentos das demais sociedades indígenas e não indígenas. 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO, DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 3º - A criação de Escola Indígena, em atendimento à reivindicação da comunidade indígena 

ou com sua anuência, é competência do Poder Executivo Estadual. 
 
Parágrafo único – A escola de que trata o caput deste artigo pode ser oferecida por Poder 

Executivo Municipal, em regime de colaboração, apresentada as condições técnicas e financeiras. 
 
Art. 4º - A organização, estrutura e funcionamento da Escola Indígena devem ser definidos por 

cada comunidade indígena, considerando-se: 
 
I – a ministração do ensino na língua materna e em português; 
II – as estruturas sociais; 
III – as práticas sócio-culturais e religiosas; 
IV – as formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-

aprendizagem; 
V – as atividades econômicas; 
VI – a necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades 

indígenas; 
VII – o uso de materiais didáticos-pedagógicos produzidos de acordo com o conteúdo sócio-

cultural de cada povo indígena. 
 
Art. 5º - A Escola Indígena, respeitados os preceitos constitucionais, legais e normativos, 

desenvolve suas atividades de acordo com o proposto no respectivo projeto pedagógico e no regimento 
escolar. 
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Art. 6º - A formulação do projeto pedagógico próprio, por escola ou por povo indígena, tem por 
base: 

I – as Diretrizes Curriculares de cada etapa da Educação Básica; 
II – os conteúdos definidos pela comunidade interessada em atendimento às suas demandas e 

necessidades trabalhados de maneira global e integrada em função das situações e das ações exercidas 
pelos indígenas no seu contexto sócio-histórico; 

III – metodologias que privilegiem a concepção e o uso de práticas pedagógicas específicas de 
cada grupo indígena, valorizando a qualidade no processo de ensino e aprendizagem; 

IV – a avaliação como um instrumento a favor da construção do conhecimento, da reflexão 
crítica, do sucesso escolar e da formação global do ser humano. 

 
Art. 7º - O regimento escolar deve garantir a fundamentação legal do projeto pedagógico, a 

normatização da organização administrativa, pedagógica e disciplinar, assim como as relações entre seus 
diversos segmentos. 

 
Art. 8º - As atividades escolares podem organizar-se em etapas ou módulos, dentro de um 

sistema de alternância, e adequar-se ao fluxo das atividades das atividades econômicas, sócio-culturais e 
religiosas, independentemente do ano civil, para que a vida comunitária possa ser parte integrante do 
processo educativo. 

 
Parágrafo único – O calendário escolar pode ter duração diversificada, ajustando-se às 

condições e especificidades próprias de cada comunidade. 
 
Art. 9º - A categoria funcional de professor indígena, a ser criada no Plano de Classificação de 

Cargos do Sistema Público, deve ser objeto de formação inicial e continuada, inclusive em serviço, em 
consonância com o estabelecimento na Lei nº 9.394/96. 

 
Art. 10º - A atividade docente na escola indígena deve ser exercida prioritariamente por 

professor indígena oriundo da respectiva etnia. 
  
Art. 11º - O credenciamento das escolas indígenas e a autorização de funcionamento, 

reconhecimento, supervisão, avaliação e desativação dos seus cursos são concedidos com base nas 
normas estabelecidas por este Conselho, observadas as características específicas e diferenciadas da 
educação escolar indígena. 

 
Art. 12º - As escolas que já estejam em funcionamento devem adequar seus regimentos e 

projetos pedagógicos ao disposto nos artigos 5º, 6º e 7º desta Resolução e submetê-los à aprovação do 
órgão competente. 

 
Art. 13º - A educação infantil deve ser ofertada quando houver demanda da comunidade 

indígena interessada. 
 
 Art. 14º - O planejamento da Educação Escolar Indígena terá como participantes representantes 

de professores indígenas, de organizações indígenas de apoio aos índios e de universidades sob a 
coordenação da Secretaria de Estado da Educação. 
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Art. 15º - Cabe ao estado garantir em seu orçamento anual os recursos destinados ao 
financiamento público da educação escolar indígena. 

 
Art. 16º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Estadual de Educação. 
 
Art. 17º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
MARANHÃO, em São Luis, 28 de outubro de 2004. 
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