
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 104/2011- CEE 
 

Estabelece normas para a Educação Básica e a 
Educação Profissional Técnica de nível Médio nas 
Escolas do Campo do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão, e dá outras providências. 

 
 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Constituição do Estado do Maranhão de 1989 e na Lei Nº 
9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; em conformidade com a Resolução 
CNE/CEB nº 1/2002, que institui diretrizes operacionais para a Educação Básica e a Educação 
Profissional nas escolas do campo e com a Resolução CNE/CEB nº 2/2008, que estabelece 
diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do campo; com o Decreto Federal nº 7.352/2010, que dispõe 
sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
– PRONERA e considerando o Parecer Nº147/2011 - CEE, deste Conselho, aprovado em Sessão 
Plenária hoje realizada,  

 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º. A presente Resolução estabelece normas para a Educação Básica e a 
Educação Profissional Técnica de nível Médio nas escolas do campo que integram o Sistema 
Estadual de Ensino do Maranhão. 

 
Art. 2º. Considera-se escola do campo aquela situada em área rural, conforme definida 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área 
urbana, desde que atenda predominantemente às populações do campo.  

 
Parágrafo único - São consideradas do campo, as extensões vinculadas às escolas 

públicas com sede em área urbana, que funcionem na forma estabelecida no caput deste artigo. 
 
Art. 3º. A Educação Básica e a Educação Profissional Técnica de nível Médio na escola 

do campo se estruturam na forma da Lei, asseguradas suas especificidades de conteúdo 
curricular, métodos, técnicas e organização do Calendário Escolar. 

 
Art. 4º. É dever do Estado e dos Municípios, em regime de colaboração mútua e com a 

União, assegurar Educação Infantil e Ensino Fundamental às populações do campo, cabendo em 
especial ao Estado garantir as condições necessárias para o acesso ao Ensino Médio e à 
Educação Profissional. 

 
Art. 5º. Para efeito destas normas, a Educação do Campo: 

 
I - destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais diversas 
formas de produção da vida: indígenas, afro-descendentes, quilombolas, 
agricultores familiares, extrativistas, quebradeiras de coco, rendeiras, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, ciganos, artesãos, assentados e acampados 
da Reforma Agrária, entre outros;  
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II - tem como finalidade garantir a universalização do acesso e permanência, 
com qualidade, da população do campo à Educação Básica, em seus níveis e 
modalidades, consolidando a cidadania e possibilitando a dinamização das 
relações dos seres humanos com as condições da existência social e com suas 
realizações;  

 
III - concretiza-se mediante a formação inicial e continuada de profissionais da 
educação, a garantia de infra-estrutura, transporte escolar, materiais e livros 
didáticos, equipamentos, laboratórios, bibliotecas ou salas de leitura, área de 
lazer e desporto, conforme a realidade local; 
 
IV - deve reafirmar o pertencimento étnico, elemento importante de construção 
da identidade histórico-cultural, no caso das comunidades quilombolas e dos 
povos indígenas, assegurado aos últimos o cultivo da língua materna na escola;  

 
Art. 6º. O projeto político-pedagógico da escola do campo tem como paradigma a 

justiça social, a solidariedade e o diálogo entre populações da área rural e urbana. 
 

§ 1º. A Educação do Campo será desenvolvida preferencialmente pelo ensino 
regular. 
 
§ 2º. A Educação do Campo deverá atender, mediante procedimentos 
adequados, aos jovens e adultos que não concluíram seus estudos no Ensino 
Fundamental e Médio. 
 
§ 3º. As crianças e os jovens do campo com deficiência serão matriculados nas 
classes comuns de ensino regular e no atendimento educacional especializado, 
no contra-turno, na forma do Decreto 6.571/2007. 

 

Art. 7º. A proposta curricular da Educação Básica na Escola do Campo deve 
contemplar a base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada exigida pela 
realidade do campo assegurando, entre outros, o estudo:  

 

I – das questões referentes ao meio ambiente, estreitamente vinculadas com a 
realidade agrária e rural; 
 

II – da diversidade étnico-cultural de formação do povo brasileiro e, em 
especial, do maranhense. 

 

Art. 8º. A oferta Educação Profissional Técnica de nível Médio da escola do campo 
deve respeitar as diversidades e peculiaridades regionais, dando suporte aos arranjos produtivos 
sociais e culturais locais. 

Art. 9º. As Escolas do Campo, em função da etapa ou modalidade da Educação Básica 
e Educação Profissional Técnica de nível Médio ofertadas e da especificidade do seu corpo 
discente, devem adotar preferencialmente: a Pedagogia do Exemplo (dos Indígenas), a Pedagogia 
da Resistência (dos Quilombolas), a Pedagogia da Alternância (das Escolas Famílias Agrícolas e 
Casas Familiares Rurais), a Pedagogia do Movimento (do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra - MST), a Pedagogia Ativa (das Escolas Ativas), a Pedagogia da Resposta (da Escola 
Magnificat).  
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Art. 10. A escola do campo deve adequar seu Calendário Escolar às fases do ciclo 
agrícola e das condições climáticas, bem como à natureza do trabalho do campo de sua 
localidade, garantido o número de dias e horas letivas previstas na LDB.  

 

Art. 11. Quando a escola adotar a alternância regular de período de estudo deve 
observar a divisão do período letivo em tempo escola e tempo comunidade de modo que: 

 

I - o tempo escola e o tempo comunidade sejam realizados de forma dialética e 
processual, em espaços e tempos pedagógicos internos e externos à escola, 
tendo efetivo acompanhamento do educador; 

 

II – o tempo-escola se desenvolva no âmbito da unidade escolar, por meio de 
atividades de natureza pedagógica; 
 
III - o tempo-comunidade se desenvolva em espaço externo ao ambiente 
escolar, abrangendo atividades de pesquisa, estudos orientados, leituras e 
práticas as quais deverão ser acompanhadas e avaliadas pelo professor. 

 
Art. 12. A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental devem ser 

ofertados nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e 
deslocamento das crianças. 

 
§ 1º. Quando a oferta da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental não puder ocorrer nas próprias comunidades rurais, a nucleação 
deve envolver a participação das comunidades para a definição de local, bem 
como avaliar possibilidades de deslocamento dos alunos na menor distância a 
ser percorrida a pé.  
           
§ 2º. Quando se fizer necessária e indispensável a adoção do transporte escolar, 
este deve ser proporcionado com base na Lei nº 10.709/2003 - Código Nacional 
de Trânsito, especialmente quanto à qualidade dos veículos utilizados e seus 
condutores. 
  
§ 3º. O Estado e os Municípios poderão, em regime de colaboração, prever que, 
em determinadas circunstâncias de racionalidade e de economicidade, os 
veículos pertencentes ou contratados pelos Municípios também transportem 
alunos da rede estadual e vice-versa. 
 
§ 4º. Quanto aos povos indígenas, deve ser respeitada a sua opção quanto à 
oferta da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental e as 
especificidades desses povos, com base no disposto na Lei Nº 11.645/2008.  
 

§ 5º. O eventual transporte de crianças e jovens com deficiência em suas 
próprias comunidades ou quando houver deslocamento para a nucleação, 
deverá adaptar-se às condições desses alunos, conforme leis específicas. 

 
Art. 13. Para os anos finais do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio e para a 

Educação Profissional de nível Médio, a nucleação rural pode se constituir em solução, 
considerando o processo de diálogo com as comunidades atendidas. 

 
Art. 14. O exercício da docência na Educação Básica na escola do campo exige a 

formação inicial em curso de licenciatura, admitindo-se como qualificação mínima para a docência 
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o curso de Formação de 
Professores em nível Médio, na modalidade Normal.  
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Parágrafo único – A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à 
sua atuação profissional, de acordo com metodologias adequadas, que atendam às 
especificidades da educação do campo. 

  
Art. 15. A escola do campo deve proporcionar formação continuada do pessoal técnico-

administrativo de apoio ao trabalho docente de forma a garantir seu aperfeiçoamento voltado às 
especificidades da cultura do campo.  

 
Art. 16. Parcerias firmadas para a realização de experiências na Educação Básica e na 

Educação Profissional Técnica de nível Médio das escolas do campo devem priorizar o 
direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um projeto de desenvolvimento 
sustentável.  

 
Art. 17. A escola do campo deve adotar mecanismos de gestão democrática que 

possibilitem a consolidação da sua autonomia e o fortalecimento dos Conselhos nela instituídos, 
com vista à abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, estimulando a auto-gestão 
no processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação do seu projeto político-pedagógico. 

 
Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
MARANHÃO, em São Luís, 25 de agosto de 2011. 

 

José Ribamar Bastos Ramos 

Presidente – CEE 
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