
RESOLUÇÃO CME nº 01/2017, de 28 de novembro de 2017  

PROCESSO Nº 02/2017 

ESTABELECE NORMAS PARA A OFERTA DA 

MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA), ENSINO FUNDAMENTAL, 

PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE 

NOVA PETRÓPOLIS.  

O Conselho Municipal de Educação do Município de Nova Petrópolis, com fundamento no 

inciso I, do artigo 208, da Constituição Federal; do inciso III, do artigo 11 e inciso VII, do art. 

4º, bem como, os artigos 5º, 26, 27, 32, 34, 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/1996 (LDBEN); das Resoluções CNE/CEB nºs 2/1998, 1/2000, 2/2001 e 

3/2010, bem como dos Pareceres CNE/CEB nºs 04/1998, 11/2000 e 06/2010. 

CONSIDERANDO, o inciso I, do artigo 208, da Constituição Federal, alterado pela Emenda 

Constitucional nº 59/2009, que determina que a educação é dever do Estado e deve ser efetivada 

mediante a garantia da oferta da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria ou que não a concluiu, sendo sua universalização até o ano de 

2016;  

CONSIDERANDO, o artigo 4º, da LDBEN, que referenda a Constituição Federal dizendo que 

o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada em pré-escola; ensino fundamental e ensino médio, bem como que deve haver o 

acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram 

na idade própria, por meio da oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 

aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;  

CONSIDERANDO, o artigo 5º, da Resolução CNE/CEB nº 3/2010, que esclarece sobre o 

artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 9.394/96 (LDBEN), ou seja, obedecidos o disposto neste 

artigo e seus incisos, “… a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória 

será considerada idade mínima para os cursos de EJA...”;  

CONSIDERANDO, que segundo o Parecer CNE/CEB nº 6/2010 esclarece que a oferta mais 

ampla da EJA sob a forma presencial com avaliação em processo, completa o atendimento da 

Educação Básica para múltiplas idades próprias, ressaltando que a LDBEN não determina 

explicitamente a idade inicial dos cursos da EJA, porém estabelece que o início e o término da 



idade escolar obrigatória - dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos - como escolaridade universal 

significando atividades escolares presenciais na escola; 

CONSIDERANDO, o artigo 37, da LDBEN, que diz que a educação de jovens e adultos é 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria, e por isso, os sistemas de ensino devem assegurar gratuitamente aos 

jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características dos estudantes, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames, bem como viabilizar e estimular o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares 

entre si. Também, que a educação de jovens e adultos deve articular-se, preferencialmente, com 

a educação profissional, na forma regulamentada;  

R E S O L V E:  

Art. 1º  Fixar a presente Resolução que estabelece normas a serem observadas na oferta da 

Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Sistema Municipal de Ensino de Nova 

Petrópolis. 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

Art.2º.  A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 3º.  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 a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII. Valorização do profissional de educação escolar; 

VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 

de ensino; 



IX. Garantia de padrão de qualidade; 

X. Valorização da sociedade e do mundo.   

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º. A Educação de Jovens e Adultos, no município de Nova Petrópolis terá os seguintes 

objetivos: 

I. Garantir acesso, permanência e aprendizagem àqueles que não tiveram na idade própria, 

assegurando oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características de cada 

educando, seus interesses, condições de vida e trabalho, nos termos da legislação vigente. 

II. Oferecer ao educando acesso aos diferentes níveis de estudo da EJA, através de uma 

formação intelectual, integrada aos diferentes campos do saber, visando a construção do 

conhecimento. 

III. Proporcionar aos educandos a reflexão sobre a cidadania, favorecendo a formação de 

indivíduos críticos e conscientes de seus direitos e deveres, capazes de se tornarem agentes 

transformadores da realidade. 

IV. Reordenar tempo e espaço escolar, respeitando o ritmo, os tempos de aprendizagem e as 

diversidades socioculturais. 

V. Superar a fragmentação do currículo, através da construção do conhecimento de forma 

interdisciplinar e de diferentes metodologias que considerem os sujeitos com suas histórias 

e vivências. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ETAPAS / TOTALIDADES 

 

Art. 5º.  A Educação de Jovens e Adultos contará com Totalidades Iniciais e Totalidades Finais. 

As Totalidades Iniciais correspondem aos Anos iniciais do Ensino Fundamental e as 

Totalidades Finais aos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

CAPÍTULO IV 

DA MODALIDADE 

 

Art. 6º  A modalidade atende o Ensino Fundamental nas Totalidades Iniciais: 

 

I. T1 corresponde ao ciclo de Alfabetização (1º ao 3º Ano) 



II. T2 corresponde ao ciclo de Pós- Alfabetização (4º e 5º Ano) 

III. T3 corresponde ao 6º Ano 

IV. T4 corresponde ao 7º Ano 

V. T5 corresponde ao 8º Ano 

VI. T6 corresponde ao 9º Ano 

Parágrafo único: As turmas deverão ter no mínimo 20 alunos. Dependendo do número de 

alunos as turmas serão multisseriadas. 

 

CAPÍTULO V 

DO CURRÍCULO 

 

Art. 7º  O currículo da escola abrangerá toda a ação educativa da escola, envolvendo o conjunto 

de decisões e ações voltadas para a consecução dos objetivos educacionais, considerando a 

realidade social. Deve ser flexível, garantindo o acesso a experiências com objetivos claros e 

contemplar uma aprendizagem significativa. 

 

Art. 8º  O currículo constituir-se-á numa perspectiva interdisciplinar, superando as rupturas 

diante das diferentes áreas do conhecimento. Privilegiará a construção do conhecimento, a 

socialização dos saberes, trabalhará as diferenças, garantindo a valorização do indivíduo e o 

desenvolvimento de habilidades e competências. Será um meio de atribuição de sentido às 

diversas atividades realizadas no interior da escola. 

 

Art. 9º  O currículo da Educação de Jovens e Adultos, na etapa do Ensino Fundamental, 

traduzido nos respectivos planos de estudos deverá se constituir em um conjunto de 

componentes curriculares, garantindo a Base Nacional Comum e a parte diversificada ordenados 

quanto à sequência e ao tempo necessário para o seu desenvolvimento, com objetivos, 

amplitude e profundidades adequados às possibilidades e necessidades dos estudantes, levando 

em conta os desafios do tecido social. Deverão também prever a adequação, a adaptação e a 

flexibilização para atender aos estudantes com necessidades educacionais especiais.  

 

Art. 10.  Fazem parte do currículo da modalidade os pressupostos político filosóficos, 

sociocultural, epistemológico e psicossocial. No primeiro pressuposto defende-se que a EJA é 

mais do que o acesso a um direito civil, busca o acesso aos bens culturais de valorização da 

pessoa, de resgate da autoestima, através da construção e reconstrução do conhecimento 

favorecendo o processo contínuo de inclusão de sujeitos capazes de participar das definições da 

vida social, econômica e política. 

 



Art. 11.  Para a organização do currículo, na oferta da Educação de Jovens e Adultos na etapa 

do Ensino Fundamental, a escola deverá observar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental e EJA, atendendo aos princípios expressos e as áreas do conhecimento 

definidas, visando ao domínio das habilidades e competências estabelecidas para a modalidade. 

 

Art. 12.  Nas Totalidades, Etapas ou Períodos Iniciais ou, outra forma de organização conforme 

legislação vigente, as áreas do conhecimento obrigatórias (anos iniciais do Ensino 

Fundamental), são: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino 

Religioso. Nesta etapa do Ensino Fundamental o conhecimento é visto de forma integral, ou 

seja, não há distinção das áreas do conhecimento, visto que as construções dos conceitos básicos 

são desenvolvidas de forma interdisciplinar. 

 

Art. 13.  Nas Totalidades, Etapas ou Períodos Finais, ou outra forma de organização conforme 

legislação vigente, as áreas do conhecimento obrigatórias (anos finais do Ensino Fundamental), 

terão um maior aprofundamento e abrangência dos conceitos básicos. Cada área do 

conhecimento propicia o desenvolvimento desses conceitos, fazendo-se necessários planos de 

estudo divididos em componentes curriculares específicos, conforme estabelece a resolução. Os 

componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim organizados em 

relação às áreas do conhecimento: 

I- Linguagens: Língua Portuguesa; Arte em suas diferentes linguagens: artes visuais, dança, 

música e teatro; Educação Física, e  Língua Estrangeira a partir da  T3; 

II- Matemática; 

III- Ciências da Natureza; 

IV- Ciências Humanas – História e Geografia; 

V - Ensino Religioso 

 

Art. 14.  O ensino Fundamental deve ser ministrado em Língua Portuguesa; 

 

Art. 15.  A língua estrangeira a ser ministrada a partir da T3 será a Língua Inglesa. 

 

Art. 16.  Na Parte Diversificada que integra a Base Nacional Comum e no uso de sua autonomia 

as escolas que ofertam EJA poderão organizar as atividades e/ou projetos no limite de 20% (160 

horas) da carga horária conforme a legislação vigente, para melhor concretizar sua proposta 

pedagógica. 

 

Art. 17. A Base Nacional Comum e a Parte Diversificada do currículo do Ensino Fundamental 

constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos, de 



modo que a articulação entre ambas possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de 

formação básica dos estudantes com a realidade local e as suas necessidades, as características 

regionais da sociedade, da cultura e da economia, que perpassa todo o currículo. 

 

Art. 18. Os conteúdos que compõem a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada têm 

origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, 

na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área 

da saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da 

cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e 

dos estudantes. 

 

Art. 19. A formação permanente e continuada dos professores será garantida por um turno 

semanal de trabalho, destinado para formação e planejamento coletivo, reuniões pedagógicas, 

cursos, encontros e outros. 

 

Art. 20. A oferta da Educação Física é obrigatória para a EJA e facultativa para o aluno. 

 

Art. 21. Os componentes curriculares em relação às áreas do conhecimento devem atender ao 

que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, que 

estabelecem a relação entre a Educação Fundamental e a vida cidadã, através da articulação 

entre os vários aspectos: a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o 

trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, bem como formas diversificadas de linguagens. 

 

Art. 22. Nas dimensões epistemológica e psicossocial, a Educação de Jovens e Adultos terá sua 

organização curricular definida por Totalidades do Conhecimento, levando em consideração que 

o conhecimento, como qualquer atividade humana, é um processo que se constrói de forma 

permanente e ao longo da vida. A percepção que o homem tem da realidade não se processa 

isoladamente. Os acontecimentos que nela ocorrem são partes de um todo, portanto, em cada 

ação empreendida, o ser humano se defronta com problemas interligados determinando o 

movimento recíproco entre o todo e as partes. Concomitantemente, o conhecimento 

historicamente sistematizado busca uma explicação desses fatos, concretizando-os através de 

uma linguagem científica, apontando para a síntese entre essas duas visões (senso comum e 

conhecimento sistematizado). Nesta perspectiva, a Totalidade do Conhecimento buscará a 

estruturação de forma global, para que o conhecimento seja construído e articulado em níveis 

crescentes de complexidade. 

 



Art. 23. Os conteúdos se libertam da seriação, da fragmentação, da hierarquização, da 

descontextualização e das peculiaridades da escola tradicional, passando a ter uma conotação 

interdisciplinar, estando a serviço dos conceitos que se deseja construir. Sendo assim, os saberes 

constituídos no espaço das Totalidades do Conhecimento buscam a formação integral do ser. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PLANOS DE ESTUDO 

 

Art. 24. Os planos de estudo, documento complementar da Proposta Pedagógica e do 

Regimento Escolar, expressam a organização, integração e dinamização do currículo escolar e 

contemplam os direitos e objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos com os estudantes, 

buscando articular saberes e experiências com os conhecimentos formais sistematizados que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. 

 

Art. 25.  Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Totalidades Iniciais (T1, T2 ),os planos de 

estudo são organizados por áreas de conhecimento e, nos anos finais do Ensino Fundamental, 

Totalidades Finais (T3, T4, T5 e T6) por componentes curriculares. 

 

Art. 26.  Os planos de estudo são elaborados e/ou revisados anualmente pelo coletivo da EJA, 

devendo ser aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, para entrar em vigência no ano 

letivo seguinte. A elaboração e/ou revisão se destina à: 

I. Realização de adequações segundo a legislação vigente 

II. Estabelecimento de indicadores mínimos definidos para o período em termos de 

objetivos indispensáveis de aprendizagem para a progressão do estudante. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS PLANOS DE TRABALHO 

 

Art. 27. Os planos de trabalho organizados pelos professores e com a colaboração da 

coordenação pedagógica da EJA, a partir dos planos de estudo, buscarão a superação do caráter 

fragmentário das áreas e integrarão o currículo de forma a tornar os conhecimentos abordados 

mais significativos para os estudantes, bem como favorecerão a participação ativa dos mesmos, 

por meio de suas habilidades, das experiências de vida e dos seus interesses. Para tanto a EJA 

buscará a organização do currículo integrado por meio de projetos didáticos (interdisciplinares), 

articulados às áreas do conhecimento e aos componentes curriculares. 

 



Art. 28. Na seleção dos conteúdos, os professores considerarão: 

I. Sua importância e/ou relevância para a vida dos estudantes e para a continuidade de sua 

trajetória escolar; 

II. A pertinência do que é abordado em face da diversidade dos estudantes; 

III. A contextualização dos conteúdos e o seu tratamento flexível, permitindo que os 

estudantes estabeleçam relações com suas experiências; 

IV. As características de desenvolvimento dos estudantes, relacionadas com seus modos 

próprios de vida e suas múltiplas experiências culturais e sociais; 

V. As faixas etárias dos estudantes, pois são jovens e adultos cujo desenvolvimento está 

marcado por interesses próprios, relacionados aos aspectos físicos, emocionais, sociais e 

cognitivos, em constante interação. 

 

Art. 29. A organização do trabalho pedagógico incluirá: 

I. A mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares. 

II. A diversidade nos agrupamentos de estudantes. 

III. As diversas linguagens artísticas. 

IV. A diversidade de materiais. 

V. Os variados suportes literários. 

VI. As atividades que mobilizem o raciocínio. 

VII. As atitudes investigativas. 

VIII. As abordagens complementares. 

IX. As atividades de apoio pedagógico 

X. A articulação entre a escola e a comunidade. 

XI. O acesso aos espaços de expressão cultural. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Art. 30.  Na Educação de Jovens e Adultos, a metodologia deverá possibilitar a sistematização 

do conhecimento que o estudante detém de modo fragmentado, bem como a ampliação e o 

aprofundamento do mesmo, sem perder de vista a qualidade do trabalho pedagógico. 

 

Art. 31. Nessa perspectiva, considerar-se-á o estudante um produtor de conhecimento e 

construtor de hipóteses explicativas sobre a realidade que o cerca. Esta realidade é o ponto de 

partida para a construção do conhecimento, levantando hipóteses, experimentando-as e 

reelaborando o conhecimento. Cada ser humano aprende em ritmos e formas diferentes, uma 

vez que as vivências e experiências ocorrem de maneiras e em momentos diversos, 



evidenciando particularidades entre os indivíduos. Portanto, as metodologias ativas, que se 

baseiam no processo de aprendizagem e estimulam a motivação com reconhecimento dos 

saberes, são as mais indicadas para a modalidade, pois oportunizam que os estudantes busquem 

soluções para os Problemas de forma viável e eficaz. Esta forma de trabalho leva o estudante a 

uma aprendizagem significativa e colaborativa, levando-o a pensar, a criar ideias e transformar 

estas ideias em resultados. 

 

Art 32. Dentre as metodologias ativas podemos citar: sequências didáticas, pedagogia de 

projetos, estudos culturais, pesquisa-ação, entrevistas, aprendizagem baseada em problemas 

(ABProb), seminários, estudos simulados, mapas conceituais, estudo de caso, grupos operativos, 

brainstorming (tempestade de ideias), entre outras. 

 

CAPÍTULO IX 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

Art. 33.  As Escolas que atendem a modalidade da Educação de Jovens e Adultos da Rede 

Municipal de Ensino, adotam o regime de Totalidades do Conhecimento. 

  

Art. 34. O calendário escolar deverá ser um instrumento que vise assegurar os tempos e espaços 

para que o projeto pedagógico da EJA se concretize, a partir do cumprimento da legislação 

vigente.  O ano letivo da EJA não corresponde ao ano civil. O calendário contemplará: 

I. Os dias de efetivo trabalho do professor com os estudantes. 

II. As reuniões semanais envolvendo questões pedagógicas, administrativas. 

III. Formação continuada dos professores. 

IV. Conselhos de classe. 

 

Art. 35.  A organização das turmas e o cumprimento das horas anuais serão da seguinte forma: 

I. Totalidade 1: 800 horas – (1º/2º /3º -Ano) 400h + 200h+200h  

II. Totalidade 2: 800 horas –( 4º E 5º Ano) 400 h + 400 h  

III. Totalidade 3 e 4: 800 horas – (6º e 7º Ano) 400h + 400h 

IV. Totalidade 5 e 6: 800 horas – (7º e 8º Ano) 400h+ 400h 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DA MATRÍCULA 

 



Art. 36.  A matrícula é a vinculação do estudante a EJA e deverá ser destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria.  

Parágrafo único: A idade mínima para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental será de 18 anos. 

 

Art. 37. O ingresso de estudantes do Ensino Fundamental se dará em qualquer época do ano, 

respeitando a construção do seu conhecimento, a capacidade física das salas de aula da Escola e 

o Regimento Escolar.  

Parágrafo único: Quando a demanda for maior que o número de vagas disponíveis, a escola 

organizará uma lista de espera e os estudantes são chamados por ordem de inscrição. 

 

Art. 38.  A matrícula compreende 

I. Admissão de estudantes novos; 

II. Rematrícula de estudantes já pertencentes a EJA; 

III. Admissão de estudantes por transferência; 

IV. Admissão de estudantes independentemente de escolarização anterior. 

 

Art. 39.  Para a realização da matrícula será exigida a seguinte documentação: 

I. Cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade ou outro documento que 

comprove a identidade do estudante; 

II. Atestado de transferência ou histórico escolar de transferência, quando for o caso, 

acompanhado do relatório de avaliação; 

III. Comprovante de endereço; 

 

 

Art. 40.  Na efetivação da matrícula deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I. Preenchimento da pasta de matrícula;  

II. A falta de documentos não impede a efetivação da matrícula. 

III. No ato da matrícula, o estudante deve auto declarar seu pertencimento étnico racial;  

IV. Optar, pela frequência ou não ao componente curricular optativo/facultativo e as 

oficinas que serão oferecidas no dia de planejamento dos professores. 

V. Todo o estudante oriundo de escola com organização curricular diferente, bem como 

sem documentação comprobatória ou sem escolarização formal, necessita de avaliação 

de ingresso para ser classificado/reclassificado. 

VI. Ao se matricular o estudante assina o termo de cancelamento automático de matrícula, 

pois caso se ausentar da escola por mais de 20(vinte) dias letivos consecutivos, sem 

justificativa, terá sua matricula cancelada. 



 

CAPÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 41. A avaliação do processo de ensino aprendizagem do estudante da Modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos deverá ter caráter emancipatório e deverá considerar o processo 

de forma contínua e cumulativa, articulando diagnóstico e prognóstico.  

Art. 42. A avaliação é consequência da articulação entre as áreas e/ou componentes 

curriculares, de modo que o conhecimento seja mediador das habilidades e competências. Nesse 

sentido, a avaliação é inerente ao processo ensino-aprendizagem e tem um sentido emancipador, 

à medida que descreve e proporciona a análise crítica da aprendizagem, bem como do contexto 

educacional em que esta acontece. É significativa quando todos os participantes envolvidos 

nesse processo avaliam e são avaliados, participam das decisões e assumem compromissos 

individuais e coletivos. 

 Art. 43. A modalidade EJA pressupõe avaliação contínua, dialógica, participativa, global, 

diagnóstica e prognóstica, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante.  

Art. 44. Os procedimentos metodológicos e instrumentos avaliativos privilegiam uma 

abordagem qualitativa, uma vez que o conhecimento é concebido enquanto totalidade.  

Art. 45. O estudante será promovido por avanço (A) ou permanecerá (P) na totalidade em que 

está cursando. O tempo de permanência em cada totalidade está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de habilidades e competências e a construção dos conceitos trabalhados nas 

diferentes áreas do conhecimento em cada nível de adiantamento, explicitados nos planos de 

estudo.  

Art. 46. O registro da avaliação será feito através de Pareceres Descritivos que contemplam o 

desenvolvimento global do estudante, apontando para os aspectos cognitivos, sócio afetivos e 

psicomotores.  

Art. 47. São oferecidos estudos de recuperação, paralelos ao período letivo, a fim de 

desenvolver habilidades que possibilitem ao estudante superar as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas, atingindo os objetivos/indicadores indispensáveis para o período. 

 

CAPÍTULO XI 

DO ESTUDANTE 

 



Art. 48.   O registro dos resultados da avaliação dos estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos será realizado por meio de Parecer Descritivo, com periodicidade vinculada ao avanço:  

I. Os instrumentos de avaliação utilizados estão vinculados ao planejamento de cada área 

e/ou componente curricular ou ao projeto desenvolvido, contemplando diferentes 

possibilidades de expressão do estudante podendo ser registro descritivo e reflexivo, 

trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre 

outros, tendo no mínimo dois instrumentos para embasar o avanço; 

II. O avanço e a entrega dos pareceres são semestrais; 

 

CAPÍTULO XII 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 49.  O Conselho de Classe deverá ser participativo, constituindo-se um Fórum legítimo de 

discussão das dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem e de gestão, 

visando à tomada de decisões sobre o progresso dos estudantes e o estabelecimento de 

estratégias comuns para superá-las. 

Art. 50. O Conselho de Classe envolverá todos os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando que sejam ouvidos e suas opiniões consideradas, como forma de 

democratização e qualificação das ações pedagógicas, que devem ser assumidas coletivamente.  

Art. 51. O Conselho de Classe trata-se de um espaço democrático de diálogo e análise crítica 

sobre os compromissos assumidos pelos participantes, bem como de decisões e 

encaminhamentos que venham a contribuir para o avanço qualitativo do processo educativo, 

devendo sua periodicidade semestral.  

Art. 52. O registro do Conselho de Classe será feito em ata e deverá ser arquivada no caderno 

de registros pedagógicos de cada totalidade.  

 

CAPÍTULO XIII 

DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 

 

Art. 53. Assim como a avaliação é inerente ao processo educacional, a recuperação de estudos 

também o é, em relação à própria avaliação, a qual é permanente e global em todas as áreas do 

conhecimento ou componentes curriculares.  

Art. 54. Os estudos de recuperação se darão, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, 

sem momentos específicos para tal, com o objetivo de auxiliar o estudante a superar as 

dificuldades, tendo suas atividades registradas nas planilhas dos professores.  



Art. 55. Os estudos de recuperação poderão ser realizados de forma individual ou coletiva, 

sendo planejados para o atendimento das reais necessidades dos estudantes e a garantia dos 

direitos de aprendizagem. 

Art. 56. O tempo de duração desses estudos varia de acordo com o ritmo de aprendizagem de 

cada estudante, considerando suas diferenças individuais e a diversidade das causas 

determinantes de situações de recuperação. 

 

CAPÍTULO XIV 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Art. 57.  Será exigida, de cada estudante, a frequência mínima de 75% do percentual 

estabelecido entre o período da sua matrícula até a data do seu avanço.  

Art. 58.  O controle da frequência ficará a cargo do professor, e será registrado na planilha 

especifica que será anexada aos cadernos de registros pedagógicos. Essas planilhas serão 

verificadas trimestralmente pela equipe diretiva e/ou Secretaria para que se registre o percentual 

de faltas dos estudantes.  

Parágrafo único: Aos estudantes que apresentam aproveitamento significativo, mas 

ultrapassarem o limite de 75% de faltas às atividades escolares programadas, serão oferecidas 

Atividades Complementares Compensatórias de Infrequência, de forma presencial, sendo 

registradas nas planilhas de registros pedagógicos. 

 

CAPÍTULO XV 

DA AVALIAÇÃO DE INGRESSO 

 

Art. 59. A Avaliação de Ingresso (AI) deve ser utilizada sempre que  houver matrícula de 

estudante, nos seguintes casos:  

I. Oriundo de organização curricular diferente; 

II. Sem documentação comprobatória de escolarização;  

III. Sem escolarização.  

 

Art. 60.   Após efetivada a matrícula, o estudante frequentará uma Totalidade Inicial (T1, T2 ) 

ou Final (T3, T4, T5 e T6 ), permanecendo em avaliação de Ingresso pelo prazo máximo de 

trinta dias, período no qual são realizadas avaliações com o objetivo de situá-lo na Totalidade 

correspondente às suas aprendizagens.  

 



Art. 61. Os registros destas avaliações deverão constar em uma planilha anexada ao caderno de 

registros pedagógicos, contendo nome do estudante, data de ingresso, período/Totalidade, 

expressão do resultado da avaliação através de Parecer Descritivo, bem como na pasta do(a) 

estudante.  

Art. 62. Ao final da avaliação de ingresso o estudante será classificado ou reclassificado 

conforme esta resolução.  

 

CAPÍTULO XVI 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 63. A classificação é um procedimento pedagógico de avaliação em que a escola posiciona 

o estudante no nível de aprendizagem correspondente as suas aprendizagens segundo critérios 

descritos neste regimento no item matrícula. A escola deve realizar a classificação dos 

estudantes, em qualquer totalidade, nos seguintes casos:  

I. Por promoção, para estudantes que cursaram com aproveitamento a totalidade anterior 

na própria escola; 

II. Por transferência, para estudantes procedentes de outras escolas que possuem 

documentação comprobatória;  

III. Independentemente de escolarização anterior, sem documentação comprobatória, 

mediante avaliação feita pela escola.  

 

Art. 64. Os registros da classificação serão realizados nas planilhas, Caderno de Registros 

Pedagógicos, pasta da(o) estudante, Histórico Escolar e Atas de Resultados Finais. 

 

CAPÍTULO XVII 

DA RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 65. A escola reclassificará os estudantes quando se tratar de transferências entre 

estabelecimento de ensino com organização curricular diferente, situados no país ou no exterior, 

mediante a realização de Avaliação de Ingresso, visando integrá-los no espaço tempo adequado 

aos seus estágios de desenvolvimento e às suas possibilidades de aprimoramento das 

aprendizagens. 

Art. 66.  Após efetivada a matrícula, o estudante frequentará uma Totalidade Inicial ou Final, 

permanecendo em Avaliação de Ingresso pelo prazo máximo de trinta dias, período no qual são 



realizadas as avaliações com o objetivo de situá-lo na Totalidade correspondente às suas 

aprendizagens.  

Art. 67.  Os registros da reclassificação serão realizados nas planilhas, Caderno de Registros 

Pedagógicos, pasta da(o) estudante, Histórico Escolar e Atas de Resultados Finais. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DA TRANSFERÊNCIA, APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E ADAPTAÇÃO 

 

Art. 68. A concessão de transferência, em qualquer época do ano, mediante solicitação, dar-se-á 

com o fornecimento do histórico escolar de transferência, acompanhado do Parecer Descritivo 

especificando as habilidades e competências construídas. 

 Art. 69. A escola, através da Equipe de Coordenação da EJA e/ou Secretaria da escola, 

considerará a documentação dos estudantes vindos de outras escolas, estudos concluídos com 

êxito e que sejam equivalentes às competências e habilidades definidas para cada totalidade, 

conforme planos de estudo, registrando tal procedimento no caderno de registros pedagógicos, 

permanecendo em avaliação de ingresso até ser reclassificado.  

Art. 70. A escola proporcionará a adaptação para estudantes vindos de outras escolas, com 

objetivo de oportunizar que as competências e habilidades definidas para cada Totalidade, em 

todas as áreas do conhecimento e/ou componentes curriculares obrigatórios, conforme Planos de 

Estudo, possam ser construídos pelos estudantes.  

Art. 71.  A adaptação ficará registrada no caderno de registro pedagógico da turma, Caderno de 

Registros Pedagógicos, pasta da(o) estudante, Histórico Escolar e Atas de Resultados Finais. 

 

CAPÍTULO XIX 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 72. A escola conferirá, ao estudante, o certificado de conclusão ao término do ensino 

fundamental, e o respectivo histórico escolar, em três vias (duas vias são entregues ao estudante 

e uma via fica arquivada na escola).  

 

CAPÍTULO XX 

DAS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E RELATÓRIO ANUAL 

 



Art. 73.  A escola, ao final de cada ano letivo, expedirá as atas de resultados finais dos 

estudantes concluintes de todas as Totalidades, etapas, períodos ou outra forma de organização, 

contendo os dados dos estudantes com respectivo resultado final, além dos dados mínimos 

exigidos para cada Totalidade, etapa, período ou outra forma de organização. 

Art. 74.  As atas dos resultados finais serão registradas em formulários próprios, arquivados na 

escola onde é ofertada a EJA. Ao final de cada ano letivo, a escola expede um relatório anual 

que contém situação e ou resultado final de cada estudante, regularmente matriculado no 

referido período, o qual é arquivado na escola, na pasta da totalidade. 

 

CAPITULO XXI 

DO CORPO DOCENTE E DE APOIO TÉCNICO 

 

Art. 75.  Os professores da escola são todos os designados para atuar na mesma, habilitados e 

exercendo suas funções na forma da lei em vigência, de acordo com o concurso prestado e a 

respectiva titulação.  Conforme Art 13, da Lei Nº 9394/1996 (BRASIL, 1996, on-line), os 

professores incumbir-se-ão de:  

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica da EJA, sendo que esta faz parte 

da Proposta Pedagógica da Escola; 

II.  Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da EJA;  

III. Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para os estudantes com menor rendimento;  

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

VI. Contribuir, articulando com o coordenador pedagógico da escola e demais 

professores, na organização dos Planos de Estudos e de trabalho de acordo com os 

referenciais legais para a EJA. 

VII. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade.  

 

Art. 76. São atribuições do (a) Coordenador(a) da EJA:  

I. Gerenciar o planejamento pedagógico da EJA e sua implementação, vinculando-o e 

articulando-o à proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino e da escola, com 

vistas à qualificação das ações dos professores e discentes; 



II. Problematizar a prática pedagógica do(s) professor(es), orientando-o(s) na elaboração e 

articulação dos Planos de Trabalho a serem desenvolvidos em sala de aula , vinculados 

aos Planos de Estudo e proposta pedagógica da escola.  

III. Propor ações pedagógicas multi e interdisciplinares, contribuindo para ressignificação 

das situações de aprendizagem, visando ao desenvolvimento de competências e 

habilidades e à formação de conceitos científicos;  

IV.  Planejar e implementar as reuniões pedagógicas (de estudo) e os Conselhos de Classe; 

V. Atuar junto com o professor titular no planejamento de estratégias diferenciadas para o 

atendimento de estudantes com dificuldades de aprendizagens e em recuperação de 

estudos. 

VI. Coordenar toda a secretaria e a documentação legal da EJA. 

VII. Coordenar o espaço escolar no turno da EJA. 

VIII. Responsabilizar-se por abrir e fechar a escola no turno da EJA. 

 

CAPÍTULO XXII 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

 Art. 77 A oferta da EJA, na etapa do Ensino Fundamental, deve estar fundamentada nas 

concepções da Proposta Pedagógica da Instituição ofertante, devendo a instituição adotar as 

normas desta resolução na implantação da oferta. 

 

CAPÍTULO XXII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 78. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Coordenação da EJA e 

Secretaria Municipal de Educação, respeitada a legislação vigente.  

Art. 79. Esta resolução entrará em vigor após a sua publicação. 

Nova Petrópolis, 28 de novembro de 2017. 

Relatoras: Cristiane Kieling e Rosely Hahn Kehl 

 

________________________________ 

Elton José Hillebrand 

Presidente do CME/NP 

 



JUSTIFICATIVA 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), direito subjetivo para os que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos na idade própria, é uma Modalidade que faz parte da 

Educação Básica, garantido o seu oferecimento na Constituição Federal Art. 208, Inciso I, e na 

LDBEN Arts. 4º, 5º, 37 e 38.  

 Essa Modalidade tem o compromisso histórico de resgatar uma dívida social com 

aqueles que não tiveram a oportunidade de continuar ou concluir os estudos obrigatórios na 

idade própria, bem como resgatar o conhecimento prévio dos estudantes, fazendo-os partícipes 

na resolução de problemas, na construção do conhecimento de forma a responder com 

pertinência e eficácia as necessidades da vida, do trabalho e da participação social, enquanto 

processo de inclusão social e de cidadania plena.  

 O Município de Nova Petrópolis oferece a Modalidade não somente como dever 

Constitucional, mas também, sensível à necessidade da sociedade. Enquanto Sistema Municipal 

de Ensino, o Conselho Municipal de Educação tem a incumbência de “fixar normas para o 

Ensino Fundamental destinado aos Adolescentes, Jovens e Adultos que a ele não tiveram acesso 

na idade própria”. A autonomia do Sistema permite definir a organização, a estrutura e 

funcionamento da Educação de Jovens e Adultos.  

 A EJA assume, no momento atual, uma concepção mais ampla de função qualificadora, 

na perspectiva do direito à educação ao longo da vida. Tal concepção está posta no Art. 2º, da 

Resolução CNE/CEB Nº 3/2010, a saber:  

Art. 2º Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de 

um sistema educacional público de Educação Básica de jovens e adultos, como 

política pública de Estado e não apenas de governo, assumindo a gestão 

democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, 

proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua 

vocação como instrumento para a educação ao longo da vida.  

 Como decorrência dessa concepção, é importante propor diferentes alternativas de 

horários para atender adequadamente a todos os estudantes.  

 Os jovens e adultos buscam na EJA conhecimentos mínimos para o atendimento das 

atuais exigências do mercado de trabalho, acompanhar os filhos na escola, auxiliá-los nos 

deveres de casa e realização pessoal. Portanto, a educação deve oferecer os meios para uma 

aprendizagem adequada às especificidades desses estudantes, favorecendo a permanência dos 

mesmos no processo de escolarização com sucesso nesta etapa de ensino, bem como 

continuidade na próxima etapa da educação Básica. 

 É preciso resguardar os princípios de qualidade do ensino e da aprendizagem, por meio 

de metodologias e estratégias adequadas, aliando interesses de duas ordens: aprendizagem e 



tempo, ou seja, um curso que consiga em menor tempo promover as aprendizagens 

fundamentais relativas à etapa de ensino cursado. Assim, o currículo precisa ser organizado de 

modo a atender às diferenças individuais e garantir o desenvolvimento de aprendizagens 

fundamentais àqueles que não tiveram acesso à escolarização, ou não conseguiram concluir seus 

estudos regulares.  

 Para tanto, a formação continuada dos professores que atuam na EJA, é de fundamental 

importância, e deve ocorrer por meio de cursos que os qualifiquem para atender a especificidade 

e diversidade desses estudantes. Também devem ser assegurados tempos para o planejamento 

coletivo levando em consideração a metodologia adotada pela escola.  

 A normatização emitida por este Conselho tem a intenção de contribuir para o avanço 

da proposta da Educação de Jovens e Adultos, por ela estar direcionada ao bem coletivo, e 

também oferecer elementos para garantir a elevação dos anos de escolarização da população 

fora da idade obrigatória.  

 A aplicabilidade da normatização depende do respeito, da adesão e da avaliação dos 

preceitos estabelecidos para todos os envolvidos, como também, da garantia dos recursos 

necessários para a sua efetivação. O professor, por sua vez, é o principal agente de 

transformação no processo de educar. A ele cabe a reconstrução educacional, baseada numa 

ação pedagógica, por meio de um projeto balizador da vida da sociedade, capaz de levar à 

mudança social e cultural da comunidade e consequentemente, a construção da cidadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – Grade Curricular 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Vigência – Fevereiro 2018 - Noturno 

Planilha de Carga Horária 

Componentes Curriculares 
 

T3 e T4   (6º/7º) 

 

T5 e T6  (8º/9º) 

Língua Portuguesa 4 4 

Língua Inglesa 2 2 

Artes 1 1 

História 2 2 

Geografia 2 2 

Educação Física 1 1 

Matemática 4 4 

Ciências 2 2 

Informática 2 2 

Carga Horária Semanal 20 20 

Carga Horária Total 800 800 

 


