
 
ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 32/2015- CEE/MA 

 

Estabelece Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil no Estado do Maranhão. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de afeiçoar ao Sistema Estadual 

de Educação as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e à vista do que consta do Parecer 

nº 037/2015-CEE da Comissão designada pela Portaria nº 010/2014 de 04 de junho de 2014, pelo Senhor 

Presidente do Conselho Estadual de Educação, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - A presente Resolução estabelece Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, segundo 

princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil e em articulação com as Diretrizes Estaduais para a Educação Básica. 

Art. 2º - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui direito da criança de 0 a 5 

anos, tendo como finalidade o desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, 

social e moral, complementando a ação da família e da sociedade. 

Art. 3º - A Educação Infantil terá como objetivos: 

I – estimular a criança a observar e explorar o mundo em que vive, em atitude de curiosidade e 

investigação, integrando-se a seu ambiente, numa relação, ao mesmo tempo, de transformação e dependência;  

II – oferecer à criança situações que a levem a estabelecer e ampliar relações, pontos de vista e 

interesses com as pessoas de seu meio social, respeitando e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

III – promover situações de aprendizagens significativas e intencionais, que possibilitem a apropriação 

e produção de conhecimento e cultura.  

Art. 4º - A Educação Infantil será ofertada, sem requisito de seleção, em creches e pré-escolas, espaços 

institucionais não domésticos públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, 

no período diurno, em jornada integral ou parcial.   

Art. 5º - É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o 

dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 

§ 1º - Na previsão de matrícula será obedecida a seguinte relação professor-aluno: 

a) em creche: crianças de até 1 ano – para cada 6 crianças, 1 professor, no mínimo; crianças de 2 a 3 

anos – para cada quinze crianças, 1 professor, no mínimo; 

b) em pré-escola: crianças de 4 a 5 anos – 25 crianças por professor; 

§ 2º - As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março serão matriculadas na Educação 

Infantil. 

Art. 6º - A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino 

Fundamental. 
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Art. 7º - As vagas em creches e pré-escolas serão oferecidas em ambiente próximo às residências das 

crianças. 

Art. 8º - É considerada Educação Infantil, em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas 

diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o 

tempo total que a criança permanece na instituição. 

Art. 9º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil, desenvolvendo-se em continuação e 

complemento à educação familiar, considerarão que a criança é sujeito histórico e de direitos, o qual, ao 

construir sua identidade pessoal e coletiva, produz cultura e, em atividade lúdica, cria sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, de modo a assegurar-se da plena posse e inteiro domínio de suas potencialidades humanas. 

Parágrafo Único – Em cumprimento ao que estabelece o caput deste artigo, as instituições de 

Educação Infantil: 

I – oferecerão condições e recursos para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e 

sociais; 

II – possibilitarão tanto a convivência crianças entre si e com os adultos, visando à troca de saberes; 

III – construirão novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 

democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 

Art. 10 – As Propostas Pedagógicas das instituições de Educação Infantil expressarão a oferta de 

condição para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:  

I – A integridade da Educação na individualidade das dimensões educáveis do ser humano em idade 

infantil; 

II – A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, bem como o respeito e a valorização  

de  suas formas de organização familiar e social; 

III – A relação efetiva da criança com a sua comunidade e a consideração dos saberes de seu meio; 

IV – o Atendimento Escolar Especializado às crianças com deficiência, prevendo recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras de seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

Art. 11 - As propostas pedagógicas da Educação Infantil de filhos e filhas de agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, 

povos da floresta: 

I – reconhecerão os modos próprios de vida no campo, como fundamentais para a constituição da 

identidade das crianças ambientalmente em territórios rurais; 

II – terão vinculação à realidade dessas populações, sua cultura, tradições e identidades, assim como a 

práticas ambientalmente sustentáveis; 

III – seguirão, se necessário, a um calendário diferenciado, com rotinas e atividades escolares 

específicas, em respeito às diferenças de atividade econômica dessas populações; 
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IV – valorizarão e evidenciarão os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento 

sobre o mundo e o seu ambiente natural; 

V – incluirão a oferta de brinquedos e equipamentos escolares que respeitam as características 

ambientais e socioculturais da comunidade.  

Art. 12 - As práticas pedagógicas da Educação Infantil terão como eixo norteador, a natureza 

essencialmente lúdica da idade infantil e promoverão atividades que: 

I – assegurem o desenvolvimento da pessoa e o conhecimento do mundo, mediante a ampliação de 

experiências que possibilitem movimentação ampla, a expressão da individualidade, respeito aos ritmos da 

aprendizagem infantil e aos interesses próprios da criança;  

II – favoreçam a imersão da criança nas diferentes linguagens de seu meio e o seu progressivo domínio 

de vários gêneros e formas de expressão humana: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III – possibilitem às crianças experiências de narrativas, a apreciação e interação com a linguagem oral 

e escrita, e o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos; 

IV – recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e 

orientações espácio-temporais; 

V – ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas da 

comunidade adulta; 

VI – possibilitem situações de aprendizagem da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, 

auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII – possibilitem vivências ético-sociais com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus 

padrões de referência e de identidades, no diálogo e reconhecimento da diversidade; 

VIII – incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;  

IX – promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra, assim como a percepção do desperdício dos recursos naturais; 

X – propiciem a interação e o conhecimento das manifestações e tradições da cultura brasileira; 

Art. 13 – As instituições de Educação Infantil criarão procedimentos de acompanhamento do trabalho 

pedagógico e da avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo: 

I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano; 

II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças na atividade educativa; 
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III – a continuidade dos processos de aprendizagem, por meio de estratégias adequadas aos diferentes 

momentos de transição vividos pela criança, da casa para a instituição educativa, na própria instituição, e nos 

sucessivos estágios da educação.  

IV – documentação específica, que permita à família conhecer o trabalho da instituição junto às 

crianças e os processos de desenvolvimento da personalidade do educando; 

V – a não retenção das crianças na Educação Infantil; 

Art. 14 – Na transição para o Ensino Fundamental, a proposta pedagógica garantirá a continuidade do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando especificidades da idade infantil, sem 

antecipação de conteúdos do nível de ensino subsequente. 

Art. 15 – Na organização do espaço escolar da Educação Infantil, serão garantidas condições 

favoráveis ao desenvolvimento das habilidades motoras, sensoriais, lúdicas, simbólicas e relacionais da 

criança, de modo a refletirem a concepção de educação e cuidado, e darem significado ao mobiliário, à 

decoração, e aos materiais que compõem as creches e a pré-escola. 

Parágrafo Único – As instituições escolares garantirão às crianças com deficiências, nos termos do 

Decreto-Lei nº 5296/2004, espaços e equipamentos acessíveis, brinquedos, livros, materiais pedagógicos e 

audiovisuais que incentivem o conhecimento e o respeito das diferenças e ofereçam um atendimento às 

crianças que necessitam de atendimento educacional especializado. 

Art. 16 – À Secretaria de Estado da Educação do Maranhão incumbe a função de estimular, propor 

políticas e acompanhar a execução das atividades de Educação Infantil nos sistemas de ensino municipais. 

Art. 17 – Os sistemas municipais de ensino serão responsáveis pela elaboração de propostas de 

Educação Infantil, assim como pelo acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação de desempenho das 

atividades instituições escolares e de seus componentes. 

Art. 18 – Os Conselhos Municipais de Educação responderão pelo credenciamento, autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento e outras pertinentes à sua área de competência. 

Art. 19 – As instituições de educação superior contribuirão para a formação de professores 

especializados, bem como para a realização de estudos, pesquisas e atividades de extensão direcionadas à 

Educação Infantil, 

Art. 20 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão. 
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SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 

MARANHÃO, em São Luís (MA), 11 de fevereiro de 2015. 
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