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SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO N° 347/2005/CEE 

 

 

Institui as Diretrizes Operacionais para a 

inclusão da temática História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana nos currículos da Educação 

Básica nas Redes Pública e Privada de Ensino do 

Estado de Sergipe. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 10.639, de 09 de 
janeiro de 2003, que altera a Lei Federal nº 9.394/1996; na Lei Estadual nº 5.497, de 23 
de dezembro de 2004; com base no Parecer CNE/CP n° 3/2004 e na Resolução CNE/CP 
nº 1/2004 e com fundamento no Parecer CEE/CP n° 239, aprovado em 1 ° de dezembro 
de 2005, resolve:  

 

Art. 1° A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a inclusão 
da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas 
instituições das Redes Pública e Privada do Sistema Estadual de Ensino que atuam nos 
níveis e modalidades da Educação Básica e na Formação de Professores na Modalidade 
Normal em Nível Médio. 

§ 1° O conteúdo programático da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana obedecerá às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico, Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
contidas no Parecer CNE/CP n° 3, aprovado em 10 de março de 2004.  

§ 2° As instituições de ensino poderão ministrar os conteúdos programáticos da 
temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana sob a forma de componente 
curricular e/ou no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística, Literatura e História do Brasil.  

§ 3° A inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana sob a 
forma de componente curricular poderá ser oferecida a partir do ano letivo de 2006, 
devendo a instituição de ensino dar entrada neste Órgão Colegiado em nova 
Organização Curricular. 

 



§ 4° Os Cursos de Formação de Professores na Modalidade Normal em Nível 
Médio deverão promover meios para a capacitação adequada de futuros docentes para o 
ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

 

Art. 2° São as seguintes as Diretrizes Operacionais para a inclusão da temática 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica do 
Sistema Estadual de Ensino:  

I - Apoio constante aos docentes para a elaboração de planos, projetos e 
métodos de ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

II - Mapeamento e divulgação de experiências pedagógicas, levantamento de 
principais dúvidas e dificuldades surgidas no processo, que deverão ser encaminhados 
ao órgão competente do Sistema Estadual de Ensino e ao Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiro para estudo e apresentação de medidas. 

III - Introdução nos cursos de Formação para o Magistério na Modalidade 
Normal em Nível Médio de análises de questões sociais e raciais no Brasil, visando à 
reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. 

IV - Inclusão de discussões sobre a questão racial na Educação Básica.  

 

V - Inclusão de conteúdos programáticos com sua respectiva bibliografia sobre 
a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos programas de Concurso 
Público Estadual para a admissão de professores para lecionarem na Educação Básica. 

VI - O Sistema Estadual de Ensino garantirá aos professores da Rede Pública 
Estadual no exercício da docência, acesso à formação continuada através de seminários, 
simpósios, palestras, aulas, sobre a temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana.  

VII - Articulação entre os Sistemas Estadual e Municipais de Ensino, centros 
de pesquisa, estabelecimentos de ensino superior, escolas, comunidades, Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiro, movimentos sociais, com a finalidade de subsidiar a formação 
de professores para a abordagem de diversidade étnico-racial.  

VIII - Os órgãos competentes promoverão a ampla divulgação do Parecer 
CEE/CP n° 239/2005/CEE e desta Resolução, da forma conveniente, com a participação 
das Redes Publica e Privada de Ensino.  

 

Art. 3° As instituições de ensino superior, respeitando-se a sua autonomia, 
poderão incluir, em seus cursos, conhecimentos sobre a temática História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, em especial na formação de docentes que lecionarão na 
Educação Básica.  

 



Art. 4° De acordo com a Lei Estadual n° 5.497/2004, o dia 20 de novembro - 
Dia Nacional da Consciência Negra, será considerado feriado escolar.  

 

Art. 5° Esta Resolução entrará em vigor, após homologada, na data de sua 
publicação. 

 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 1 ° de dezembro de 2005. 

 

MARLENE ALVES CALUMBY 

Presidenta 

Homologado em 27/01/2006 

LINDBERGH GONDIM DE LUCENA 

Secretaria de Estado da Educação 
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