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Reunião com Equipes Diretivas
Educação de Jovens e Adultos – EJA
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O ano de 2017 será um Período de Transição na 
Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

da Rede Municipal de Ensino

Considerações:
● A legislação preconiza que a idade adequada 
para os estudantes frequentarem o Educação 
Básica é dos 04 aos 18 anos incompletos

● Os boletins estatísticos que apontam o 
decrescente número de estudantes nas EJAs da 
Rede Municipal de Ensino 



  

Considerações:

●  Os  dados do IBGE que apontam redução dos 
índices  de analfabetismo no município

●  O caráter itinerante da EJA segundo o 
Regimento Escolar Padrão Vigência 2017

“1.3. Modalidade da Educação de Jovens e Adultos
1.3.1. Etapas / Totalidades
Ensino Fundamental – Totalidades Iniciais e Totalidades Finais, sendo 
que cada Escola atende estudantes na Modalidade de forma itinerante e 
de acordo com as demandas da comunidade, quanto a necessidade de 
Totalidades Iniciais e/ou Finais do Ensino Fundamental. “ 



  

2017 - Período de Transição

● Haverá matrícula de estudantes na faixa etária dos 15 
anos a 18 anos incompletos, desde que tenham a 
possibilidade de concluir o Ensino Fundamental na 
Totalidade 6, até o mês de dezembro de 2017.

● Deverão ser observadas, como limite,  as seguintes 
datas para matrículas de estudantes na faixa de 15 a 18 
anos incompletos:

Totalidades Iniciais ( T1, T2 e T3)
 Data limite para matrículas -  31 de março de 2017

Totalidades Finais T4, T5 e T6 
Data limite para matrículas -  14 de julho de 2017



  

● Será oferecido, pelas escolas, atendimento qualitativo dos 
estudantes, intensificando o Apoio Pedagógico através de 
diferentes estratégias entre as quais a Docência 
Compartilhada.

● Faz-se necessário um olhar aguçado e detalhado para os 
avanços, a fim de que os estudantes na faixa etária dos 
15 aos 18 anos incompletos concluam o Ensino 
Fundamental até dezembro de 2017. 



  

● Os estudantes do Atendimento Educacional Especializado 
passarão por Estudo de Caso detalhado a fim de 
assegurarmos o atendimento e os encaminhamentos 
pertinentes e necessários.

● A mantenedora fará monitoramentos sistemáticos das 
aprendizagens, frequência  e atendimento da Modalidade 
EJA na RME.

● As escolas devem registrar as situações de estudantes  
infrequentes, através da FICAI, Rede de Apoio à Escola – 
RAE e outras instâncias.



  

● Os estudantes na faixa etária dos 15 anos a 18 anos 
incompletos, com baixo rendimento no processo de 
aprendizagem, terão registros detalhados que 
comprovem as ações pedagógicas desenvolvidas pela 
escola.

● Os estudantes na faixa etária dos 15 aos 18 anos 
incompletos, com baixa frequência e/ou  baixo 
rendimento, que não concluírem a Totalidade 6 em 2017, 
frequentarão a Turma de Aceleração em 2018. 

● Os estudantes maiores de 18 anos deverão matricular-se 
nas escolas que oferecerem a modalidade EJA. 

  



  

Período de transição para docentes e funcionários

Levando em consideração o monitoramento das EJAS da 
RME em 2017,será realizado um estudo de demanda a 
partir do qual serão analisadas e selecionadas as escolas 
que atenderão a Modalidade em 2018, portanto:

● Os docentes deverão, no período adequado, realizar 
escolha de turmas em sua escola, para os turnos da 
manhã ou tarde.

● Caso tenham interesse em permanecer atuando na EJA 
deverão solicitar o pedido de remoção para as vagas de 
atuação na modalidade, conforme critérios e prazos 
divulgados pela mantenedora.

 



  

EJA 2018

● Com base nos monitoramentos da mantenedora,  
ao longo deste ano letivo, serão realizados 
estudos de demanda para definir as escolas que 
atenderão, por zoneamento os estudantes maiores 
de 18 anos na modalidade da Educação de 
Jovens e Adultos.



  

2017 – Período de Transição  Documentos

● Serão preenchidos os Termos de Ciência do Período de 
Transição com:

1. Docentes e funcionários

2. Responsáveis dos estudantes na faixa etária dos 15 aos 
18 anos incompletos

3. Estudantes maiores de 18 anos

● Monitoramento mensal do número de estudantes como 
controle do fluxo de matrículas, avanços, FICAIS a fim de 
contemplar dados para o Estudo de demanda para 2018



  

Contatos

Assessora Pedagógica – Interligar / EJA
     Márcia dos Santos Opilhar
     msopilhar@caxias.rs.gov.br

Assessora – Setor Escrituração / CAD
    Ana Margarida Gubert Zanrosso
    azanrosso@caxias.rs.gov.br

Gerente Pedagógica – Interligar / EJA
      Flavia Basso Mores
      fbmores@caxias.rs.gov.br
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