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        I – DADOS INTRODUTÓRIOS: 

  

 

 

O compromisso de construir as Diretrizes Estaduais da Educação Ambiental do Maranhão, vem 

sendo percebido como necessário pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão – CEE/MA, remonta ao 

ano de 2014, com a constituição de um grupo de trabalho que iniciou estudos sobre o assunto, articulando-se 

aos grupos responsáveis pelo tratamento do mesmo tema nas Secretárias de Estado da Educação do 

Maranhão-SEDUC/MA e do Meio Ambiente – SEMA/MA. 

No ano de 2015, teve-se a oportunidade de trabalhar, com mais profundidade o assunto, para o 

estabelecimento destas Diretrizes, com a indicação de representantes do CEE/MA para a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA, organismo responsável pela proposição, análise, aprovação 

e implantação da Política, do Sistema Estadual de Educação Ambiental do Maranhão e do Programa Estadual 

de Educação Ambiental.  Inicialmente, foram indicados os Conselheiros Roberto Mauro Gurgel Rocha e 

Beatriz Martins Andrade, sendo esta substituída, posteriormente, pelo Conselheiro Geraldo Castro Sobrinho. 

Os debates na referida Comissão foram dando visibilidade à importância de orientações para instituições 

educacionais e à própria sociedade, no sentido de um assumir mais efetivo da Educação Ambiental, atingindo 

tanto a Educação Básica como a Educação Superior. 

Outra forma de envolvimento com a Educação Ambiental ocorreu com a participação de 

representantes do CEE, membros da Câmara de Educação Básica/CEE, no planejamento e execução da III 

Conferência Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, tendo como tema” Vamos Cuidar do Amanhã, 

Cuidando das Águas", realizada em São Luís/MA, no período de 7 a 9 de maio de 2018, preparatória para a V 

Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente (São Paulo – 15 a 19.06.2018). A Conferência 

Estadual contou com conferências iniciais em escolas municipais, estaduais e em Conferências Regionais. Na 

Conferência Estadual, contou-se com 532 (quinhentos e trinta e dois) projetos apresentados por escolas sendo 

eleitos 19 (dezenove) delegados estaduais, que representaram o Maranhão, levando as experiências eleitas 

entre os delegados, para concorrer, inclusive, a uma premiação nacional. 
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O Conselho Estadual de Educação do Maranhão é apontado, no inciso VI, artigo 12 da Lei nº 

9.279/2010, de 20 de outubro de 2010 – que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de 

Educação Ambiental do Maranhão, com a competência de: em atuação integrada com a CIEIA e Órgão 

Gestor a função de propor, analisar a aprovar Diretrizes para a Educação Ambiental nos Sistemas de Ensino 

e nas políticas de gestão ambiental. Vale destacar, segundo a referida Lei em seu artigo 11, que a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Maranhão - CIEIA/MA, é o órgão colegiado 

deliberativo, normativo e consultivo específico do Sistema Estadual de Educação  Ambiental, que tem a 

função de integrar e articular a dimensão da educação ambiental nas discussões dos Conselhos de Meio 

Ambiente e de Educação do Estado, sem prejuízo de suas respectivas competências.   

Em 29 de agosto de 2017, a Portaria nº 21/2017/GP/CEE/MA, deu vida a uma Comissão bicameral 

para proceder estudo e emitir parecer de normas para a efetivação da Educação Ambiental no currículo das 

escolas de Educação Básica do Maranhão. 

A comissão foi constituída tendo como presidente a conselheira Maria Vitória Bouças Bahia Silva, 

acompanhada das Conselheiras Maria Elizabeth Gomes Braga, Maria Eunice Campos Brussio, e dos 

Conselheiros Geraldo Castro Sobrinho e Roberto Mauro Gurgel Rocha. Os trabalhos da Comissão iniciaram-

se com o estudo sobre a situação da Educação Ambiental tanto em obras de amplitude nacional e 

internacional, tratados e a legislação brasileira, do Maranhão e demais estados. 

As ações efetivadas na CIEA e na Comissão das Conferências Infanto Juvenis levaram à realização 

de entrevistas, visita às experiências e, conforme se foi avançando, à articulação com a Educação Superior, 

evidenciando-se que as universidades estaduais já contribuem com ações concretas. Manteve-se contatos com 

equipes especificas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria de Estado da Educação do 

Maranhão, com especialistas, docentes e representações do movimento social. Ocorreram visitas em São Luís 

e em outros municípios maranhenses. Aproveitou-se a oportunidade da passagem de especialistas de outros 

estados que estiveram em São Luís para contatos de conhecimentos de suas experiências e contribuições para 

o enriquecimento do trabalho que se realizava.  

Uma importante aproximação na linha de estudos, deu-se com contatos mantidos com o projeto 

Justiça e Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça, desenvolvido pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da 

Comarca de São Luís, e com o Ministério Público Estadual, especialmente com a Escola de Formação do 

Ministério Público do Maranhão e dos Centros de Apoio – CAOP’s. Merece destacar-se, ainda, o apoio da 

União dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão – UNCME, e a abertura dada pela União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Maranhão - UNDIME, bem como de juristas envolvidos 

com a questão Ambiental. No que se refere à Educação Superior, deve-se validar a contribuição e o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, a Universidade 

Sul do Maranhão – UEMASUL e Universidade Federal do Maranhão – UFMA, que muito contribuíram com 

o trabalho da equipe elaboradora da proposta das Diretrizes em tela. Quanto a Educação Básica, ressalta-se a 

experiência do Município de Caixas, com 121 (cento e vinte e uma) escolas desenvolvendo projetos nas zonas 

urbana e rural. De tudo observado constatou-se, de fato, a existência de ricas experiências de Educação 

Ambiental tanto formais como não formais no estado do Maranhão. 
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De tudo, que se teve chance de conhecer e fazer, encontrou-se subsídios imprescindíveis ao 

estabelecimento das Diretrizes, as quais, estão devidamente apresentadas na proposta de Resolução que 

apresentamos, assim como no Parecer que se segue.  

II - PARECER 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental foram definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE a partir da proposta encaminhada pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério de Educação, mediante consultas feitas a 

profissionais dos Sistemas de Educação, à sociedade civil e às diferentes instâncias do MEC. 

A proposta destaca que a Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, 

responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 

reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do 

meio ambiente, natural ou construído, no qual as pessoas interagem. A Educação Ambiental avança na 

construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade ambiental. O documento 

enfatiza, ainda, que o atributo ambiental na tradição de Educação Ambiental brasileira e latino–americana, não 

é empregado para especificar um tipo de educação, mas constitui-se em elemento estruturante que demarca 

um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político–

pedagógica, transformadora e emancipadora, capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. 

 

A partir da proposta, o CNE criou uma Comissão Especial Bicameral que retomou estudos realizados 

anteriormente, os quais deram origem a Parecer e à Resolução CNE n° 02/2012. 

Vale destacar que, desde os anos 60, começou-se a reconhecer a importância da Educação Ambiental 

em nível internacional, e, a partir do ano de 1978, sentiu-se a necessidade de um processo educativo, 

constituindo-se uma estratégia no sentido de construção de sociedades sustentáveis, sendo elaborado um 

Programa Internacional de Educação Ambiental, sob o patrocínio da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura - UNESCO e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. 

Foram realizadas, desde então, conferências, simpósios, seminários, estudos. Dentre as conferências, 

destacou-se a Conferência de Tbilisi e a Conferência Internacional do Meio Ambiente – Rio 92 e, nesta 

última, constituiu-se um Fórum Global e se produziu a Carta Brasileira da Educação Ambiental. Dos estudos 

realizados cita-se o de 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada a 

partir de um apelo urgente da Assembleia Geral das Nações Unidas, no sentido de produzir estratégias 

ambientais de longo prazo para obter um desenvolvimento sustentável, por volta do ano de 2000. O referido 

estudo foi publicado no Brasil em 1988 pela Fundação Getúlio Vargas, com título de “Nosso Futuro Comum”.  
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O aspecto mais importante no que se refere à consideração da Educação Ambiental como essencial, 

está no Artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, estabelecendo que o poder público deve promover a 

Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, destacando que todos têm direito a um 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

O outro grande passo, na direção da Educação Ambiental, ocorreu com a homologação da Lei 9.795, 

de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.241, de 25 de junho de 2002, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental, tendo como conceito em seu Art.1°: 

Entendem-se por Educação Ambiental, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes de competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bens de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sua 

sustentabilidade. 

O Art. 2° da mesma Lei, resgata o já definido na Constituição Federal, enfatiza que: A Educação 

Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo e caráter formal e não formal. 

No artigo 9º, a Lei destaca que a Educação Ambiental formal deve ser entendida como sendo a 

desenvolvida no âmbito dos currículos e das instituições públicas e privadas, complementado pelo artigo 10, 

que informa que ela será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em 

todos os níveis e modalidades do ensino formal, não devendo ser implantada como disciplina. Em relação à 

educação não formal, o Art. 13 da Lei diz que deve ser praticada por meio de ações e práticas educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na 

defesa da qualidade do meio ambiente. À estas duas formulações, alguns autores acrescentam a Educação 

Ambiental informal ou difusa, dentre os quais Berna, que destaca ser esta mais baseada na informação, ao 

contrário de outras duas baseadas na formação. (BERNA, p. 73; 2009). 

Vale destacar que afora esta Lei específica, outras legislações também destacam a importância da 

Educação Ambiental, valendo salientar o Decreto n° 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos articulada com a Política Nacional de Educação Ambiental e a Política Nacional de Saneamento 

Básico. Merece enfatizar também o Decreto n° 6.263, de 21 de novembro de 2007, que institui o Política 

Nacional de Climas, que, em seus artigos, propõe a implementação de programas de espaços educadores 

sustentáveis, com a readequação de prédios (escolares e universitários) e uma nova forma de gestão, além da 

formação de professores e da inserção da temática mudança de clima nos currículos e materiais de didáticos.  

A Lei n° 9.394, de 20 de novembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases na Educação 

Nacional, em seu artigo n° 32, inciso 11, quando trata do Ensino Fundamental, enfatiza como objetivo da 

formação do cidadão: a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. A referida Lei teve alguns de seus componentes 

alterados e com algumas inclusões, como ocorreu por meio da Lei Federal n° 12.608/2008, passando a contar 

com um novo parágrafo e inciso sobre a Educação Ambiental, assim descrito: Os currículos do ensino 

fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma 

integrada aos conteúdos obrigatórios.  
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No que concerne à Educação Superior, não há na Lei n° 9.394, um destaque especial em relação à 

Educação Ambiental. Apenas quando trata das finalidades da Educação Superior, em seu Art. n° 43, a Lei 

destaca incentivar o trabalho da pesquisa e investigação científica e tecnológica e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 

No Maranhão, a Constituição Estadual, homologada em 5 de outubro de 1989, não trata da Educação 

Ambiental em seu capítulo VI, que lida com Educação, Cultura e Desporto, mas sim, de forma geral, no 

capítulo IX, que trata do meio ambiente em seu Art. n° 241, inciso XI, assim descrito, a conscientização da 

população e a adequação do ensino de forma a incorporar os princípios e objetivos da proteção ambiental. 

Quando fala da política pesqueira no Capítulo IV, Art. 202, tratando das competências do Estado, em seu 

inciso III, a Constituição do Estado do Maranhão também define: promover a conscientização na Educação 

Ambiental junto aos pescadores, suas famílias e organizações, para a preservação do meio ambiente através 

do serviço de assistência técnica e extensão pesqueira gratuitas. 

Foi, contudo, com a emissão da Lei n° 9.279, de 20 de outubro de 2010, que se deu um grande 

avanço no sentido da Educação Ambiental maranhense com a instituição da Política Estadual de Educação 

Ambiental e do Sistema Estadual da Educação Ambiental. 

No artigo 3°, a citada Lei se específica: 

A Política Estadual da Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental, são criados e 

implantados em conformidade com os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PRONEA) e da Política Estadual do Meio Ambiente e deverão articular-se com os sistemas 

de meio ambiente e educação em âmbito federal, estadual e municipal. 

 

O artigo 6° estabelece a forma de como é entendido o conceito do Sistema: 

Entende-se por Sistema Estadual de Educação Ambiental a estruturação dos agentes políticos e sociais 

que atuam na Política Estadual de Educação Ambiental, de forma articulada e orgânica com a dimensão 

participativa e democrática e o incentivo das múltiplas e mútuas relação da gestão e da formação da 

Educação Ambiental, em todo o estado, municípios e territórios. 

E no parágrafo 1° caracteriza-se a forma de como se estrutura o sistema: 

O Sistema Estadual de Educação Ambiental é composto por órgãos e instituições voltadas a Educação 

Ambiental e articula-se com organizações, fóruns, comissões, grupos e coletivos sociais, bem como 

com outras entidades de caráter público ou privado interessadas em contribuir com a realização de 

ações, atividades, projetos e políticas públicas em consonância com a Política Estadual de Educação 

Ambiental. 

 

No § 2º está estabelecida a forma como se deve proceder a Educação Ambiental. 

Os princípios da Educação Ambiental devem ser adotados de forma transversal, em todas as políticas 

públicas educacionais e de gestão ambiental, e o Sistema Estadual Ambiental deverá dialogar com todas 

as instâncias do Sistema Estadual de Meio Ambiente e do Sistema Estadual de Educação.  
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Como se pode observar, conta-se com uma estrutura sistêmica, orgânica, coerente, integrada e 

integral, contemplando a possibilidade de uma articulação entre os níveis nacional, estadual, municipal e 

territorial. 

A Lei n° 9.279, em seu capítulo II – art. 4°, conceitua a Educação Ambiental em consonância com a 

legislação nacional e estabelece: 

Entende-se por Educação Ambiental os processos contínuos e permanentes de aprendizagem, em todos 

os níveis e modalidades de ensino, em caráter formal e não formal, para a formação individual e 

coletiva, reflexão crítica e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atividades e 

competências visando desenvolvimento de cidadania ambiental para melhoria da qualidade de vida de 

todos e a construção de uma relação sustentável da sociedade com o ambiente que a integra. 

 

A precisão do conceito emitido com sua dimensão processual, pode representar a possibilidade de 

uma educação libertadora, dialógica e de qualidade social, propiciadora da formação de um cidadão 

comprometido com a defesa da casa comum, a terra e seus seres. 

Outro grande passo na Educação Ambiental foi a aprovação de Lei n° 10.796, de 1° de março de 

2018, que estabelece o Plano Estadual de Educação Ambiental, e que teve seu processo de elaboração de 

forma participativa e democrática, com a realização de 10 Conferências Regionais culminando na 

Conferência Estadual. 

O plano está composto pelos seguintes eixos temáticos:  

1) Criação e apoio às Escolas Sustentáveis; 

2) Educação Ambiental como apoio a conservação dos Recursos Hídricos; 

3) Educação Ambiental voltada a abordagem dos resíduos sólidos; 

4) Educação Ambiental como apoio a gestão das unidades de conservação; 

5)  Educação Ambiental como apoio das políticas de redução e combate ao   desmatamento e 

queimadas; 

6) Fortalecimento do Sistema Estadual de Educação Ambiental; 

7) Educação Ambiental e gestão na Educação Superior. 

Quando trata da temática referente à criação e apoio às Escolas Sustentáveis, o Plano menciona a 

necessidade de formações iniciais e continuadas em consonância com as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Maranhão, visando a melhoria da prática pedagógica e atuação política voltada para a promoção da 

Sustentabilidade Sócio Ambiental.  

Para fins do presente Parecer, entende-se o conceito de sustentabilidade como o princípio básico de 

um novo paradigma social onde se conta com relações harmônicas e orgânicas dos homens entre si, com os 

demais seres e com a natureza, respeitando suas necessidades essenciais no momento presente e preservando o 

direito das futuras gerações.   
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Como concebe o Ministério da Educação, a escola sustentável é o local onde se desenvolve processos 

educativos permanentes e continuados, capazes de sensibilizar o indivíduo e a coletividade para a construção 

de conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e competências voltadas para a construção de uma 

sociedade de direitos ambientalmente justa e sustentável.  A escola sustentável exige uma pedagogia própria 

que leve o aprender a assumir um comportamento respeitoso em relação à vida na Terra e seus seres, 

preservando e cuidando destes, assumindo valores que tenham por base a sustentabilidade, representando uma 

verdadeira pedagogia do exemplo. A didática da escola sustentável, deve ser exercida mediante uma plena 

articulação entre teoria e prática, podendo ser exercida com inserção nos componentes curriculares das 

distintas disciplinas, pelo exercício da interdisciplinaridade, por meio dos temas transversais, vivências de 

processos de investigação e experiências nos espaços escolares e de extensão cultural em relação à sociedade.  

Considerando a prática de uma Educação Ambiental direcionada à sustentabilidade da vida na Terra, 

mediante um saber cuidar e um saber preservar, esta deve ser uma ação exercida por meio de uma 

aprendizagem constante entre quem procura ensinar e quem procura aprender, consolidando uma verdadeira 

parceria onde estes sejam efetivos companheiros de aprendizagem e de práticas que se reflitam em seus 

espaços de vivência. 

Um elemento que deve ser considerado em relação à concretização da Educação Ambiental, quanto a 

educação formal como prática curricular regular e normal, deve ser reconhecido no desenvolvimento do 

trabalho das escolas sustentáveis e de outras experiências realizadas nas escolas e de municípios. Merece ser 

mencionada a realização, em 2017, das Conferências Municipais Infanto Juvenis, que contaram com 532 

(quinhentas e trinta e duas) escolas desenvolvendo projetos, cuja continuidade precisa ser preservada, 

sabendo-se que alguns municípios já se organizam neste sentido. 

Vale mencionar, igualmente, que estão se desenvolvendo significativas experiências pelos 

movimento social e organizações do 3° Setor.  

Contudo, ainda há muito por fazer e não se pode deixar de reconhecer alertas oriundas de diferentes 

origens: 

Segundo dados apresentados pela Revista Diálogo: nosso território já foi selva amazônica em 40% de 

seu espaço, e hoje vê destruído 20% dessa área, segundo dados publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Florestas (IBF). Só no Maranhão 80% da mata desapareceu, como mostram fotos e dados do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Diálogo n° 81/janeiro – março, 2016. 

   E o alerta também pode levar em conta a poluição dos rios e destruição das matas ciliares, as 

devastações pelas queimadas; a destruição dos manguezais, afetando não somente a vida de espécies que ali 

vivem, mas, a própria questão do bioma. Segundo estudos da Universidade Federal do Maranhão, somente em 

São Luís já se perdeu uma totalidade de 60% dos manguezais. 

 Tem-se de considerar, seriamente, o alerta que fez o Papa Francisco na Encíclica “Laudato Si: sobre 

o Cuidado da Casa Comum”. Referindo-se à vida no planeta Terra ele destaca que “O urgente desafio de 

proteger nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda família humana na busca de um 

desenvolvimento sustentável e integral pois sabemos que as coisas podem mudar”. 
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                  E chama a atenção para o fato de que: 

Crescemos pensando que éramos seus proprietários e seus dominadores autorizados a saqueá-la. A 

violência que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doenças que 

notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso entre os pobres, os mais abandonados e 

maltados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que está gemendo como que em dores do parto”. 

(Francisco: 2015,3). 

Mesmo com avanços já conseguidos, não se pode deixar de considerar o que lembra o 

Papa Francisco: 

A educação ambiental tem ampliando os seus objetivos. Se, no começo, estava muito concentrada na 

informação científica na conscientização e prevenção dos riscos ambientais, agora tende a incluir uma 

crítica dos mitos da modernidade baseados na razão instrumental (individualismo, progresso ilimitado, 

concorrência, consumismo, mercados sem regras) e tende também a recuperar os distintos níveis de 

equilíbrio ecológico: o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os seres 

vivos, o espiritual em Deus (Francisco, idem 168). 

 

E falando sobre espaços educativos, ressalta: 

Uma boa educação escolar em tenra idade coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a 

vida. Mas, quero salientar a importância central da família, por que é o lugar onde a vida, dom de Deus, 

pode ser convenientemente acolhida protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta, e pode 

desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico (Francisco, ibidem, 170). 

 

Os argumentos do Papa Francisco podem servir de base à defesa de uma educação unitária que vai da 

Educação Infantil, praticada de uma forma articulada, integral e integrada, começando na família, passando 

pelas instituições educacionais sistematizadas – escolas e universidades, pelas organizações e instituições da 

sociedade e prossegue durante toda a vida, 

E ele complementa recomendando: 

A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis, se não se preocupar também em difundir um novo 

modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e a relação com a natureza. Caso contrário continua 

o modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos 

eficazes de mercado (ibdem, 172). 

Como se pode observar os alertas do Papa Francisco mostram a responsabilidade de todos os seres 

humanos em relação à educação e à Educação Ambiental de um modo geral.  

E cada vez mais a Educação Ambiental assume um papel preponderante para a formação se seres 

capazes de Cuidar e Preservar a vida no Planeta Terra e os alertas vêm de diversos organismos, tendo 

como mecanismo mobilizador a Organização das Nações Unidas – ONU, especialmente, do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. 

Daí a importância de estabelecer Diretrizes que possam orientar tanto a Educação Ambiental formal 

como a não formal, bem como a própria informal através de meios de comunicação de massa. É importante 

considerar que se tem hoje no Maranhão um Plano Estadual de Educação Ambiental, estabelecido em forma 

de Lei, que necessita de orientações para sua execução, ou seja, de caminhos ou diretrizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CASA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

PARECER Nº 71/2019 – CEE                                                                                                                      - 09-  

 

Esta responsabilidade cabe ao Conselho Estadual de Educação do Maranhão segundo o Decreto n° 

24.390, de 1° de agosto de 2008, sendo este:  

O órgão colegiado normativo, deliberativo e propositivo” (Art. 1°), cabe-lhe participar da definição das 

diretrizes da Política Educacional do Estado, realizando a mediação entre o governo e a sociedade e 

disciplinar a educação escolar no âmbito dos Sistema Escolar de Ensino, estimulando a autonomia da 

escola e garantindo os direitos educacionais do cidadão”. (ART. 2°). 

As presentes diretrizes refletir o resultado dos contatos feitos e incorpora em grande parte o que está 

inserido como elemento da Política Estadual de Educação Ambiental, do Plano Estadual de Meio 

Ambiente e das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental.  

O CEE/MA, como órgão de Estado, não pode, portanto, deixar de considerar sua responsabilidade de 

órgão com o papel de articulação dos mecanismos estatais com a sociedade civil, por meio de distintos atores 

sociais, bem como de sua responsabilidade de definição e apoio para a consolidação de Diretrizes Estaduais 

de Educação Ambiental, o que justifica o presente Parecer. 

Em face do exposto, encaminhamos, anexo, Projeto de Resolução estabelecendo Diretrizes 

Curriculares para a Educação Ambiental no Sistema de Ensino do Estado do Maranhão, para análise e 

aprovação do Conselho Pleno/CEE/MA.  

 

São Luís, 1º de março de 2019 

 

Maria Vitória Bouças Bahia Silva 

Relatora e Presidente da Comissão 
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