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Algumas reflexões

Artigo 1.º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência,
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Declaração Universal dos Direitos do Humanos (1948)

Constituição Federal (1988)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma

desta Constituição.



Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

(...)

Cidadania acesso aos bens materiais e culturais
produzidos pela sociedade;

exercício pleno dos direitos e deveres previstos 
pela Constituição.
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PANORAMA GERAL DO MARANHÃO: ACESSO AO 
ENSINO MÉDIO – META 3 DO PEE



São 336 mil alunos, sendo que estão divididos em: 263 mil (78%) no ensino
médio regular, 33 mil (10%) no ensino fundamental regular, 21 mil (6%) no
ensino médio de jovens e adultos e 10 mil (3%) no ensino médio
propedêutico de tempo integral.

Há 1.083 escolas estaduais no Maranhão, sendo 724 (67%) Centros de
Ensino, 273 (25%) Centros Escolares Indígenas, 36 (3%) Centros de Ensino
Integral e 50 (5%) escolas com outras ofertas. As escolas estão distribuídas
por todos os municípios, apenas 8% possui 10 ou mais escolas e 27% possui
apenas 1 escola.

O ensino noturno é muito representativo na rede (29%). A quantidade de
matrículas nos turnos manhã e tarde é muito similar (32% e 34%
respectivamente), enquanto o integral corresponde a 5%.

PANORAMA DA REDE ESTADUAL – 2019



Para refletir

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
O saber se aprende com mestres e livros.
A Sabedoria, com o corriqueiro, com a vida e com os humildes.
O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a 
caminhada.
Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher.

Cora Coralina


