
Educação Escolar Indígena - Legislação

DE ÂMBITO NACIONAL

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 1988
A Constituição Federal Brasileira de 1988 assegurou às comunidades indígenas o direito
a uma educação diferenciada, específica e bilíngue. Arts. 231 e 232
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

DECRETO nº 26, de 4 de fevereiro de 1991– Dispõe sobre a educação indígena no Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0026.htm

LEI  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996  -  Estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da
Educação Nacional, artigos 78 e 79.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999 - Fixa Diretrizes Nacionais
para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. 
 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf

LEI nº 11.645, de 10 de março de 2008 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996,  modificada  pela  Lei  no  10.639,  de  9  de  janeiro  de  2003,  que  estabelece  as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  para incluir  no currículo  oficial  da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm.

DECRETO nº 6.861, de 27 de maio de 2009 - Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena,
define sua organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6861.htm

RESOLUÇÃO nº 5, de 22 de junho de 2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. 

RESOLUÇÃO nº 1, de 7 de janeiro de 2015 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino
Médio.
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DE ÂMBITO ESTADUAL

RESOLUÇÃO  nº  382/2003  -  Dispõe  sobre  a  criação  e  o  funcionamento  de  escola
indígena no Sistema de Ensino do Ceará e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CEE nº 447/2013 - Altera dispositivos da Resolução CEC nº 382/2003, que
dispõe sobre a criação e o funcionamento de escola indígena no Sistema de Ensino do
Ceará e dá outras providências. 
http://www.cee.ce.gov.br/legislacao/resolucoes.

DECRETO nº 31.057, de 22 de novembro de 2012 -  Redenomina as Escolas Indígenas
constantes da Estrutura Organizacional da Secretaria da Educação do Estado do Ceará e
dá outras providências.
http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20121127/do20121127p01.pdf
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