
          

 

 

 

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 22 – 2019 
 

 
Fixa normas para a Educação de Jovens e Adultos 
no Sistema Municipal de Ensino de Paraíba do Sul e 
revoga as disposições anteriores. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com os dispositivos jurídicos:  

 

- Constituição Federal, artigo 208, I e artigo 214; 

- Lei nº 9.394/96 – artigo 37 ao 40; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Parecer nº 29/2006 - CNE/CEB; 

- Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 03/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 07/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 01/2016 –CNE/CEB. 

 
 

DELIBERA 
 

 

Artigo 1º - A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da Educação Básica, constitui-se 

direito dos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino 

Fundamental na idade própria.  

 

Parágrafo único - É dever do Município assegurar, gratuitamente, aos jovens, adultos e idosos, que 

não tiveram oportunidades de acesso à escolaridade regular na idade apropriada, oportunidades 

que considerem as características dos educandos, seus interesses, suas condições de vida e de 

trabalho, mediante educação de qualidade. 

 



Artigo 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. 

 
 
Artigo 3º - Compete ao Poder Público Municipal efetuar o Recenseamento e a Chamada Pública, 

de forma constante e sistematizada, como estabelece a Lei 9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

calendário e orçamento previamente definido pelo respectivo órgão executor.  

 

Artigo 4º - A Educação de Jovens e Adultos será realizada nas unidades escolares municipais, na 

forma presencial.  

 

Parágrafo único - Excepcionalmente, no Ensino Fundamental – anos iniciais (Fase I a V) e nos anos 

finais (Fase VI a IX), a Educação de Jovens e Adultos, atenderá, em horários flexíveis e espaços 

alternativos, vinculados a uma Unidade Escolar. 

 

Artigo 5º - Conforme estabelece a Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga horária total de referência 

para a duração do curso presencial dos anos iniciais do Ensino Fundamental fica a critério do 

Sistema de Ensino.  

 

§1º - Para as fases iniciais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 

1800 (mil e oitocentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos e meio de duração.  

 

§2º - Para o funcionamento do Ensino Fundamental I, adota-se a seguinte organização: 

 

Fase I – 1º ano: alfabetização, estrutura anual. 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral 

Fase III – 3º ano: estrutura semestral 

Fase IV – 4º ano: estrutura semestral 

Fase V – 5º ano: estrutura semestral 

 



I - As Classes de Alfabetização foram organizadas em períodos anuais, com 600 

(seiscentas) horas distribuídas em 200 (duzentos) dias letivos. 

 

II – Da Fase II a Fase V, obedecer-se-á uma organização semestral com 300 (trezentas) horas, 

distribuídas em 100 (cem) dias letivos. 

 

§3º - Nas fases iniciais do Ensino Fundamental I, mediante necessidade e justificativa, poderão ser 

formadas turmas multisseriadas. 

 

§4º- Para as fases finais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 1600 

(mil e seiscentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos de duração. Adota-se a seguinte 

organização: 

 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral. 

Fase VII – 7º ano: estrutura semestral. 

Fase VIII – 8º ano: estrutura semestral. 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral. 

 

 
Artigo 6º - A matrícula, rematrícula, classificação, reclassificação e a certificação dos educandos 

podem ser realizadas dentro dos prazos estabelecidos a cada semestre do ano letivo.  

 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a Educação de Jovens e Adultos, deverá viabilizar o acesso e a 

permanência do educando, sem distinção de sua experiência escolar anterior, disponibilizando aos 

educandos todos os espaços, equipamentos e a inserção em projetos pertinentes às suas 

especificidades.  

§2º - Para o ingresso ou adequação do educando ao seu nível de conhecimento, a unidade escolar 

poderá submetê-lo a avaliações de classificação e/ou reclassificação, de caráter pedagógico, 

centrada na aprendizagem por meios formais ou informais, não comprovada por Histórico Escolar.  

§3º- O processo de classificação e reclassificação deverá ser realizado por meio de instrumentos 

de avaliação elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, que contemplem as áreas do 

conhecimento. Será aplicado pelo professor regente, com acompanhamento da equipe gestora e 



elaboração de ato descritivo validado pelo Conselho de Classe a ser arquivado na pasta individual 

do aluno.  

§4° - A Secretaria Municipal de Educação poderá aplicar Exame de Equivalência que contemple as 

áreas do conhecimento e expedir documentação a qualquer tempo, para pessoas maiores de 15 

(quinze) anos, que não possuam comprovante de conclusão da escolaridade dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

§5° - Excepcionalmente, a matrícula da Fase I, só ocorrerá no início do ano letivo. 

 
Artigo 7º - Na organização curricular deve ser observada a Base Nacional Comum Curricular para 

as etapas da Educação Básica, bem como a incorporação do direito dos idosos e os direitos 

humanos.  

 

§1º - As construções curriculares consequentes à identidade da Educação de Jovens e Adultos a 

serem expressas na Proposta Pedagógica das unidades escolares devem considerar as 

especificidades dos sujeitos, as faixas etárias e a concepção dessa modalidade da Educação Básica.  

§2º - Os processos formativos desenvolvidos na família, na convivência humana, no trabalho, nos 

movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais e artísticas 

expressam ideias, valores, vivências coletivas de saberes, identidades, diversidades e 

aprendizagens, devendo ser acolhidos nas construções curriculares das unidades escolares, 

efetuando-se adequada vinculação entre os conteúdos curriculares, as práticas sociais e o mundo 

do trabalho. 

§3º - No Projeto Político Pedagógico da unidade escolar que seja contemplada com a EJA deverá 

constar uma proposta pedagógica que esteja de acordo com as reais possibilidades e necessidades 

desse público-alvo. 

 

Artigo 8º - A avaliação compreendida como parte do processo de ensino e aprendizagem 

possibilita, além da verificação da aprendizagem e da evolução do conhecimento dos educandos, o 

acompanhamento e redirecionamento desse processo de forma contínua, processual, abrangente 

e simultânea.  

 

§1º - A avaliação, em sua dimensão formativa e processual, deve pautar-se na compreensão das 

singularidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos na sua formação integral, considerando a 



realidade, os tempos de aprendizagem, a relação com os ciclos de vida e a ressignificação dos 

saberes e aprendizagens no contexto da educação escolar.  

§2º - Os registros do aproveitamento e ou rendimento dos educandos devem ser sistematizados e 

documentados, preferencialmente, na forma de Parecer Descritivo, nas fases iniciais do Ensino 

Fundamental e por meio de notas, nas fases finais do Ensino Fundamental na modalidade EJA.  

§3º - A organização e o funcionamento da Educação de Jovens e Adultos também devem ser 

avaliados periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, representada no Conselho 

Escolar, com o objetivo de fundamentar possíveis reorientações da Proposta Pedagógica. 

 
Artigo 9º - A frequência dos educandos deverá ser apurada sistematicamente, devendo possibilitar 

ao processo educativo:  

 

I - atitude investigativa em relação aos motivos de ausência da vida escolar;  

II - redimensionamento do tempo e da organização do trabalho pedagógico para acolher as 

possibilidades formativas.  

 

§1º - A frequência mínima exigida será de 75% do total da carga horária ofertada, computados da 

data do ingresso até o total de horas letivas para aprovação.  

§2° - As ausências injustificadas dos adolescentes nas atividades escolares devem ser comunicadas 

aos órgãos competentes para providências. 

 

Artigo 10 - As unidades escolares são responsáveis pelo registro, acompanhamento e 

arquivamento da documentação escolar e pela emissão de documentos de conclusão e histórico 

escolar.  

 

Artigo 11 - O educando com deficiência, transtornos invasivos do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação tem direito garantido ao acesso à EJA, permanência e o apoio estrutural 

e pedagógico necessários, conforme Deliberação da Educação Especial e Inclusiva do município. 

 
Artigo 12 - A função de docência na modalidade EJA, em unidades escolares municipais, deverá ser 

desempenhada por profissionais concursados, cuja escolarização mínima exigida é o Curso de 

Formação de Docentes ou Magistério a nível médio, para as fases iniciais do Ensino Fundamental, 

e o Curso de Graduação, para as fases finais do Ensino Fundamental.  

 



§1º - A Secretaria Municipal de Educação deve prever mecanismos que garantam a efetivação do 

trabalho docente na EJA, evitando a rotatividade de profissionais.  

§2° - O desempenho profissional deve ser regularmente avaliado visando à adequação do perfil do 

profissional a essa modalidade.  

 

Artigo 13 - A formação continuada e em serviço é direito de todos os profissionais e dever da 

mantenedora, devendo ser prevista em calendário escolar.  

 

Artigo 14 - Em consonância com o Título IV da Lei nº 9.394/96, que estabelece a forma de 

organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames de EJA deve ser de 

competência do sistema de ensino. 

 

Artigo 15 - As escolas municipais que já ofertam e aquelas que pretendem ofertar a Educação de 

Jovens e Adultos devem se reestruturar nos termos da presente deliberação.  

 

Artigo 16 – Atos complementares, ao que dispõe esta Deliberação, e os procedimentos 

necessários para autorização de implantação e funcionamento da Educação de Jovens e Adultos 

nas escolas municipais, serão expedidos pelo Conselho Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 

 

Artigo 17 - A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Artigo 18 - Fica revogada a Deliberação nº. 12/2014 do Conselho Municipal de Educação de 

Paraíba do Sul – RJ e todas as disposições em contrário. 

 
 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 12 de novembro de 2019. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
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    Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares 
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