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HOMOLOGADA em 13 de abril de 2012. 
Publicada no Diário Oficial nº 26.462 em 17 de abril de 2012. 

    
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2012/CEE 

DE 29 DE MARÇO DE 2012 
 
 

Institui Diretrizes Operacionais para a oferta de 

educação para pessoas jovens/adultas/idosas em 

regime de privação de liberdade nas instituições 

penais mantidas pelo Sistema Prisional do 

Estado de Sergipe e dá providências correlatas. 

 
 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no exercício da 
sua competência assegurada no art. 220 da Constituição do Estado de Sergipe, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 9º da Lei Estadual nº 2.656, de 8 de 
janeiro de 1988 e considerando o que preceituam  a Constituição da República Federativa do 
Brasil, em seus artigos 205 e 206; a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, em especial os arts.  23, 36, 36-A, 36-B, 
36-C, 36-D, 37, 39, 40, 41 e 42, com redação posta pela Lei Federal nº 11.741, de 16 de julho 
de 2008; o Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004; Resoluções nºs. 2, de 19 de maio 
de 2010, e 3, de 15 de junho de 2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação; a Resolução nº 3, de 6 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, e ainda o que pontifica o Regimento do Colegiado, 
 
 
 RESOLVE: 
 

 Art. 1º  A presente Resolução institui Diretrizes Operacionais para a oferta de 
Educação para pessoas jovens/adultas/idosas em regime de privação de liberdade nas 
instituições penais mantidas pelo Sistema Prisional do Estado de Sergipe. 

 § 1º  As ações de educação em instituições educativas no contexto de privação 
de liberdade devem estar calcadas na legislação educacional vigente no país, em especial 
atenção na Lei de Execução Penal, devendo atender às especificidades do ensino fundamental 
e médio e nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos, da Educação a Distância e da 
Educação Profissional, sendo extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do 
sistema prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança. 

 § 2º  A educação para pessoas jovens/adultas/idosas em privação de liberdade 
terá como objetivo a democratização do acesso,  permanência e sucesso escolar, com 
qualidade social, sendo de responsabilidade dos órgãos específicos do Estado. 
 

 Art. 2º  A oferta da educação para jovens e adultos em instituições penais 
obedecerá às seguintes orientações: 

I. deverá ser realizada em articulação com os órgãos responsáveis pela 
administração penitenciária; 
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II. será financiada com as fontes de recursos públicos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), destinados à modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos e, de forma complementar, com outras 
fontes estaduais e federais; 

III.  estará associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão 
digital, educação profissional, fomento à leitura e a programas de 
implantação, recuperação e manutenção de bibliotecas destinadas ao 
atendimento à população privada de liberdade; 

IV. promoverá o envolvimento da comunidade e dos familiares dos indivíduos 
em situação de privação de liberdade e preverá atendimento diferenciado 
de acordo com as especificidades de cada medida e/ou regime prisional, 
considerando as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as 
peculiaridades de gênero, raça e etnia, credo, de geração e condição social 
da população beneficiada por este Ato; 

V. poderá ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais e a 
programas que funcionam fora das instituições  penais;  

VI. desenvolverá políticas de elevação de escolaridade associada à 
qualificação profissional, articulando-as, também, de maneira intersetorial, 
a políticas e programas destinados a jovens e adultos; 

VII. contemplará o atendimento em todos os turnos e diversos procedimentos 
pedagógicos possíveis; e 

VIII. será organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço e 
rotatividade da população carcerária levando em consideração a 
flexibilidade prevista no art. 23 da Lei nº 9.394/1996. 

 
Art. 3º  Visando à institucionalização de mecanismos de informação sobre a 

educação nos diversos espaços de privação de liberdade, com vistas ao planejamento e 
controle social, os órgãos responsáveis pela educação deverão:  

I. tornar público a situação e as ações realizadas para a oferta da Educação 
de Jovens e Adultos, da Educação a Distância e da Educação Profissional 
e Tecnológica, em cada instituição penal, por meio de relatório anual; 

II. promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional, 
programas e projetos de fomento à pesquisa, de produção de documentos e 
publicações e a organização de campanhas sobre o valor da educação em 
espaços de privação de liberdade; e 

III. implementar nas instituições penais estratégias de divulgação das ações de 
educação para os internos, incluindo-se chamadas públicas periódicas 
destinadas a matrículas. 
 

 Art. 4º  Os órgãos responsáveis pela educação no Estado, levando em 
consideração as especificidades da educação em espaços de privação de liberdade, deverão 
incentivar a promoção de novas estratégias pedagógicas, produção de materiais didáticos e a 
implementação de novas metodologias e tecnologias educacionais, inclusive programas 
educativos na modalidade Educação a Distância (EAD), a serem empregados no âmbito das 
unidades educacionais do sistema prisional, conforme a aplicação de Plano Institucional 
Operacional. 
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 Parágrafo único. O Plano Institucional Operacional para oferta de educação 
para pessoas em regime de privação de liberdade deverá ser elaborado pela Secretaria 
Estadual de Educação e pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, por meio de seus 
órgãos competentes. 

  
 Art. 5º  O Plano Institucional Operacional constituir-se-á num espaço público, 
de investigação e articulação de experiências, de planejamento e estudos direcionados para o 
desenvolvimento educacional para o qual se destina, devendo conter, no mínimo: 

I. Proposta Pedagógica com a/as respectiva/s organização/ões curricular/es; 
II. Plano/s de Curso/s, quando se tratar de Educação Profissional; 

III. Regimento Institucional Educacional; 
IV. planejamento das ações; 
V. gestão de pessoal, contendo: 

a) formação inicial e continuada dos gestores educacionais, dos docentes, do 
pessoal técnico e de apoio;  

b) forma de vinculação com a entidade mantenedora à luz da legislação 
vigente; e 

c) formas de planejamento e utilização do tempo e espaço pedagógicos pela 
gestão de pessoal e pelos  assistidos; 

VI. Gestão Democrática, prevendo a criação de colegiados específicos, com 
representantes dos gestores públicos, dos docentes, da sociedade civil 
organizada e dos assistidos por este Ato; 

VII. Gestão Financeira; 
VIII. infraestrutura, conforme requisitos previstos nesta Resolução;  

IX. multimeios didáticos; e 
X. avaliação. 

Parágrafo único.  O Plano Institucional Operacional deverá contemplar o 
quadro demonstrativo do Corpo Docente com indicação do nome, habilitação, disciplina, 
ano/série, turno, acompanhado dos respectivos comprovantes de habilitação e, quando for o 
caso, comprovante de autorização temporária emitido pelo órgão competente. 

 
 Art. 6º  A proposta pedagógica, respeitadas as diferenças e o direito à igualdade 

e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos arts. 23, 36, 36-A, 36-B, 36-C, 36-D, 
37, 39, 40, 41 e 42 da Lei 9.394, de 1996, contemplará a diversidade dos assistidos em todos 
os seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.  

 Parágrafo único.  A proposta pedagógica deverá ser construída com a 
participação de colegiados previstos no inciso VI do art. 5º desta Resolução. 

  
 Art. 7º  Os Planos de Curso relacionados à Educação Profissional deverão ser 

elaborados de acordo com o que pontifica a Resolução Normativa deste Conselho Estadual de 
Educação que trata da matéria. 

 
 Art. 8º  O Regimento Institucional Educacional, documento normativo, de 

existência indispensável na instituição penal, deve garantir o que preceituam a legislação 
nacional vigente e as diretrizes emanadas do  Conselho Estadual de Educação. 
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Art. 9º  O planejamento das ações de educação em espaços prisionais poderá 
contemplar, além das atividades de educação formal, propostas de educação não-formal, bem 
como de educação para o trabalho, inclusive na modalidade de Educação a Distância, 
conforme previsto na legislação deste Conselho. 

 
Art. 10.  Os gestores educacionais, docentes e técnicos que atuam nas 

instituições penais deverão ter acesso a programas de formação inicial e continuada que levem 
em consideração as especificidades da política de execução penal.  

§ 1º  Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais 
devidamente habilitados em magistério ou licenciados em Pedagogia, para os anos escolares 
iniciais do ensino fundamental, e licenciatura  plena nas áreas específicas, para os demais 
casos, bem como serem remunerados condizentemente com as especificidades da função.  

 § 2º  A pessoa privada de liberdade ou internada, desde que possua perfil 
adequado e receba capacitação, poderá atuar em apoio ao profissional da educação, 
auxiliando-o no processo educativo e não em sua substituição. 

 § 3º  Para lecionar os componentes curriculares relacionados à Educação 
Profissional, na ausência do docente habilitado em licenciatura, admitir-se-á profissional 
habilitado que tenha correlação com o componente exposto na Organização Curricular do 
Plano de Curso. 

 § 4º  A admissão e a formação inicial e continuada do pessoal de apoio ao 
trabalho docente deverá considerar as oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com 
suas especificidades. 
 
 Art. 11.  A gestão educacional nos espaços pedagógicos nas unidades 
prisionais deverá ser composta por no mínimo um coordenador pedagógico e um coordenador 
administrativo. 

 § 1º  Em caráter emergencial, na ausência de profissionais para todas as 
unidades prisionais, admitir-se-á a existência de um coordenador pedagógico para o Sistema 
Estadual Prisional, não permitindo a excepcionalidade para o coordenador administrativo. 

 § 2º  Os gestores educacionais que atuam nas unidades prisionais deverão ser 
licenciados em pedagogia ou licenciados nas áreas específicas, sendo este com especialização 
em gestão escolar.  

  
 Art. 12.  Os órgãos competentes deverão dar assistência técnico-pedagógica a 

atividades de planejamento dos docentes, no sentido de efetivar os princípios necessários para 
o desenvolvimento da aprendizagem. 

  
 Art. 13.  A adoção dos mecanismos de gestão democrática contribuirá 

diretamente para: 
I. a consolidação da autonomia dos espaços pedagógicos nas unidades penais 

e o fortalecimento dos conselhos, ou similares, que propugnam por um 
projeto de desenvolvimento que torne possível à população assistida viver 
com dignidade; e 

II. a abordagem solidária e coletiva dos problemas da população privada de 
liberdade, estimulando a autogestão no processo de elaboração, 
desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas nos ambientes 
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educacionais das instituições penais, em consonância com a legislação 
vigente. 

Art. 14.  O Plano Institucional Operacional, orientado de acordo com a política 
de execução penal do Estado deverá, conforme previsto nas Resoluções do Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados às atividades 
educacionais, esportivas, culturais, de formação profissional e de lazer, integrando-as às 
rotinas das instituições penais. 

 
§ 1º  A infraestrutura dos espaços pedagógicos deverá conter: 

I. para os cursos presenciais: 
a) sala de aula em número suficiente para atender à oferta pretendida, com 

área de, no mínimo, 1.00 m² por estudante/assistido, acrescido de espaço 
físico destinado ao professor e área de circulação; 

b) sala de coordenação/direção; 
c) biblioteca, na forma da lei, contemplando: 
1. coleção de livros, material videográfico e   documentos registrados em 

qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura; 
2.   acervo de livros de, no mínimo, um título para cada dez 

estudantes/assistidos;  
3.   espaços cobertos para a prática da Educação Física; 
4.   almoxarifado para armazenamento de material de expediente e limpeza; 
5.  sanitários, separados por gênero,  para o corpo discente, contendo: 

lavatórios e vasos de cerâmica vidrada, com assento móvel; caixa ou 
válvula de descarga e dispositivo para papel higiênico; piso de cimento 
polido ou ladrilhado; paredes revestidas de cerâmica ou cimento polido até 
a altura de 1,50 m; área das janelas ou aberturas dos gabinetes sanitários ou 
banheiros não inferior a 0,60 m2; número de banheiros calculado à razão de 
1 para 80 estudantes/assistidos; especificidades para os com necessidades 
especiais; 

6. carteiras individuais e/ou mesas em condições apropriadas e lousa com 
dimensões mínimas de 2 m de comprimento e 1,30 m de altura. 

7. bebedouros e/ou filtros à razão de 1 por 80 estudantes/assistidos, 
considerada a maior capacidade de matrícula por turno; 

8. iluminação suficiente obedecendo aos padrões técnicos; 
9.  janelas em posição favorável à leitura, sendo permitido compensar 

deficiência com iluminação e aeração artificiais; 
10. extintores de incêndio em quantidade definida pelo órgão competente; e 
11. condições de acesso para pessoas com deficiência física nos termos da 

legislação específica; 

II. para os cursos profissionalizantes: 

a) laboratórios temáticos, conforme orienta o Catálogo Nacional dos Cursos 
Técnicos – CNCT; e 
b) demais itens previstos no inciso I deste artigo. 

III. para os cursos a distância: 
a) salas para os momentos presenciais, respeitando o padrão mínimo previsto 

na alínea “a” do inciso I deste artigo; 
b) biblioteca e acervo bibliográfico em multimídia;  
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c) laboratórios científicos e temáticos, estes correlacionados aos Cursos 
Técnicos, quando couber; e  

d) demais itens elencados no inciso I deste artigo. 

 § 2º  O atendimento aos requisitos previstos no § 1º deste artigo condiciona-se 
às normas de segurança de cada instituição prisional. 

 
 Art. 15.  O financiamento da educação nas unidades educacionais objeto fático 

desta Resolução respeitará o que determina a legislação vigente, observando as suas 
especificidades. 

 
Art. 16.  O Plano Institucional Operacional, no que concerne à gestão da 

educação no contexto prisional, promoverá parcerias com diferentes esferas e áreas de 
governo, bem como com universidades, instituições de Educação Profissional e organizações 
da sociedade civil, com vistas à formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas de Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade. 

  
 Art. 17.  A avaliação do Plano Institucional Operacional da Educação,  voltada 

para as pessoas em situação de privação de liberdade, deverá ser articulada  com os 
Colegiados  legalmente constituídos e relacionados com o objeto desta Resolução. 
  
 Art. 18. O Conselho Estadual de Educação, tendo ciência do descumprimento 
às determinações constantes desta Resolução adotará os procedimentos cabíveis no limite de 
sua competência. 
  
 Art. 19.  Os prejuízos causados aos estudantes privados de liberdade em virtude 
de irregularidades são de exclusiva responsabilidade da entidade mantenedora e da 
administração da instituição de ensino que por aqueles responderão aos órgãos competentes. 
  
 Art. 20.  O Órgão próprio da Secretaria Estadual de Educação terá o prazo de 
um ano, a partir da data de publicação desta Resolução, para protocolar, na Secretaria Geral 
do Conselho Estadual de Educação, o Plano Institucional Operacional, com todos os anexos 
necessários para apreciação técnica e emissão de Parecer. 

 
Art. 21.  Os casos omissos serão submetidos ao Conselho Estadual de 

Educação para análise e posterior deliberação. 
 
Art. 22  Esta Resolução entrará em vigor, após homologada, na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 29 de março de 2012. 
 
 
 

ELIANE PASSOS SANTANA 
Presidente  


