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APRESENTAÇÃO

 

   Este material constitui-se como um produto educacional
desenvolvido a partir de reflexões da dissertação intitulada
“Educação de Jovens e Adultos no Rio Grande do Sul:
percepções de gestores e professores do Litoral Norte sobre
as orientações da Resolução CEEd 343/2018”. A dissertação é
de autoria de Veridiana Oliveira da Silva, orientada pela Profa.
Dra. Sita Mara Lopes Sant’Anna e foi produzida no âmbito do
Programa de Pós-graduação em Educação, Mestrado
Profissional, (PPGED-MP), da Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul. 
   Durante a atividade da pesquisa realizada, percebeu-se
que os professores participantes dessa investigação, em sua
maioria, embora alguns tivessem informado ter recebido a
referida Resolução por parte dos gestores e gestoras da EJA,
na escola, afirmaram desconhecer o seu conteúdo.
    Nossa intenção frente a esse produto educacional gestado
é a de dar visibilidade a parte desse conteúdo,
particularmente o que se refere ao público da pesquisa, e
que envolveu, restritamente, gestores(as) e professores e
professoras de EJA do Ensino Fundamental e Médio,
pertencentes à rede pública estadual de ensino, motivo pelo
qual não abrangerá sistematização de aspectos referentes
aos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos e ao
funcionamento da Educação à Distância, que também
constam da referida normativa.



  Salienta-se que, em nenhum momento, o material deve ser
considerado como substituto a leitura da Resolução em voga
ou a sua interpretação, na íntegra, por parte da
Coordenadoria de Educação e das escolas.
Pelo contrário, estima-se que esse produto possa seduzir às
equipes de gestão da EJA e professores (as) de Educação
Básica da modalidade a um olhar reflexivo e coletivo à
produção de projetos e propostas pertinentes às
especificidades da Educação de Jovens e Adultos. 
   Optou-se por não apresentar comentários ou
interpretações de texto, por parte das autoras, já que o
entendimento é que esse movimento precisa ser feito pelos
coletivos da EJA em seus diferentes espaços.
   Diante do exposto, espera-se poder contribuir com a
Educação de Jovens e Adultos Regional, apresentando, de
forma sistematizada, alguns aspectos da Resolução 343/18,
de forma interativa e também, proporcionando um convite
ao diálogo com outros documentos normativos e legais de
importância à EJA e que, por vezes, pouco circulam nos
ambientes escolares.
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   Esse e-book foi pensado para todos (as), que atuam na
Educação de Jovens e Adultos- EJA, chamando a atenção de
alguns aspectos que têm destaque na Resolução 343/2018.
Ele é constituído por títulos que contém perguntas e nesse
sentido, com inspiração em Freire (1998, p. 88), nossa ideia
consiste em estimular-lhes à “curiosidade”, fazendo
vinculação a excertos deste texto que se ocupa em trazer-
lhes orientações sobre o funcionamento da EJA na rede
pública estadual do Rio Grande do Sul.
   Durante a leitura, vocês irão observar que ele dialoga com
outras legislações e documentos, fornecendo também, dicas
de vídeos, acessos a textos ou materiais de interesse da EJA. 
   Ao final, ele apresenta um link de acesso a um formulário
do Google-Forms. Nossa intenção é a de que vocês possam
preenchê-lo, avaliando esse produto educacional e ao
mesmo tempo, nos apontando temáticas ou abordagens de
interesse de vocês, para que possamos pensar juntos,
processos de formação continuada voltadas à modalidade
EJA.

   De nossa parte, ficamos felizes em podermos estabelecer
esse diálogo com vocês! 

Boa leitura e interação com este E-book!

As autoras.

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSE
E-BOOK?

 

6



 

   A Resolução 343/18 foi aprovada pelo Conselho Estadual de
Educação em abril de 2018 e "trata da consolidação de
normas relativas à oferta da Educação de Jovens e Adultos –
EJA, no Sistema Estadual de Ensino. Define providências para
a garantia do acesso e permanência de adolescentes e
jovens com defasagem idade/etapa escolar na oferta
diurna."

Acesse o link para conhecer melhor a Resolução

CEED 343/18

https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/20200

1/17154851-20181010120219resolucao-0343.pdf
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https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17154851-20181010120219resolucao-0343.pdf


   Embora a Resolução 343/2018 houvesse apontado que
as matrículas na Educação Básica de EJA devessem
ocorrer aos 18 anos de idade, o que ocorreu no anos de
2020 e 2021, por conta dos efeitos da Emenda
constitucional 59/2009 que definem o direito a educação
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, a Resolução do CEEd/RS 362,
aprovada em 27 de outubro de 2021, retoma a idade de
ingresso na Educação Básica de EJA, aos 15 anos.

    O argumento é o de que a Resolução 362 vem incluir a
possibilidade legal de oportunizar aos estudantes a
conclusão da educação básica por meio da EJA
(Resolução 362/2021), então, a partir da data da
publicação 03 de novembro de 2021, a matrícula da EJA
no Ensino Fundamental e Médio, no Rio Grande do Sul, é
aos 15 anos.

 

Você sabia que a idade de ingresso
na Educação Básica de EJA mudou?

Link de acesso às Resolução 362/2021:

https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-0362-2021

Assista ao vídeo Sessão Plenária do Conselho

Estadual De Educação que aprovou a resolução

362/2021- 

https://www.youtube.com/watchv=A4JOofkKLq4
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https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-0362-2021


 

A EJA, como modalidade de ensino destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade obrigatória, possui
características adequadas a suas necessidades e
disponibilidades.
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Os cursos ofertados na modalidade EJA, com "duração de

mínimo a: I – um ano e meio no Ensino Médio, perfazendo

a carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas,

na forma presencial e a distância; II – dois anos no Ensino

Fundamental – anos finais, perfazendo a carga horária

mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas, na forma

presencial e a distância; e III – na oferta de programas

alfabetização e cursos de Ensino Fundamental – anos

iniciais, a carga horária será definida pelas próprias

instituições de ensino, unicamente ofertados na forma

presencial, com projetos próprios de acordo com as

características das populações a serem atendidas." (Art.

10º)

 

O que orientam às escolas?
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Considerem que as "aprendizagens escolares estejam
relacionadas com as temáticas, desafios e interrogações
dos contextos de vida e trabalho dos jovens, adultos e
idosos na perspectiva de que a leitura do mundo precede
a leitura da palavra "(Art. 2º, § 3º);

"Possam oferecer Educação de Jovens e Adultos no
diurno" (Art. 4º, § 1º, II); 

 Levantem necessidade da "oferta* de alfabetização de
jovens, adultos e idosos em espaços escolares" (Art. 4º, II);

Organizem "grupos de referência ou turmas próprias com
projetos diferenciados, estabelecendo apoio para
permanência e conclusão da EJA" (Art. 8º, I);

 

O que propõem às escolas que
ofertam a EJA?
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Leia também como referência ao art. 4º inciso II  :

Demanda Potencial para o Ensino Fundamental na Educação
de Jovens e Adultos no Estado do Rio Grande do Sul: um
mapa em construção. Revista brasileira de EJA. 2020. ALVES,
Evandro; COMERLATO, Denise; SANT’ ANNA, Sita Mara.
Disponível em:
https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/a
rticle/download/9824/6896

 *Atendendo os termos do artigo 5º (§ 1º, I) da "LDBEN
9394/96, o Poder Público deve fazer o recenseamento
anual de jovens, adultos e idosos e demanda às CREs que
enviem ao CEEd relatórios informando as ações
realizadas".
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https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/article/download/9824/6896


 
  • Sim, a Resolução orienta que: "as escolas prevejam o

ensino articulado com a Educação Profissional, inclusive no

âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação

Profissional modalidade de Educação de Jovens e Adultos –

PROEJA* no Ensino Fundamental – anos finais e Médio para

oferta de cursos com carga horária definida nas normas

específicas". (Art. 8º, II)

É possível articular a oferta de EJA à
Educação Profissional?
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Assista ao vídeo Articulação e a 
 integração Profissional na Educação de
Jovens e Adultos:
https://www.youtube.com/watch?
v=elUGswX_sDY

*Conforme Plano Nacional de Educação (Lei n.13.005/2014)-
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos
fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional.

https://drive.google.com/file/d/12QR9LHZ_grxXkUgRl5tGj_FnG6omJmpH/view?usp=sharing


 O poder público, juntamente com as instituições de
ensino devem pensar estratégias exequíveis para resolver
a distorção idade-série que ocorre com os adolescentes
[...] 

 Que os "projetos sejam adequados aos adolescentes em
situação de defasagem idade/etapa escolar, garantindo-
se em qualquer circunstância a sua permanência no
sistema escolar." (Art. 1, § 3º)

"É garantido aos estudantes de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos a permanência no ensino sequencial,
com currículo e organização pedagógicas adequadas a
sua faixa etária, preferencialmente no turno diurno." (Art.
3º) 

 

O que a Resolução define para os
estudantes de 15 aos 17 anos?

Para saber mais sobre a distorção Idade-
série acesse:
https://novo.qedu.org.br/ e 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/indicadores-
educacionais/taxas-de-distorcao-idade-serie
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Prevejam nos "Regimentos Escolares no Ensino
Fundamental – anos finais e Médio a progressão parcial."
(Art. 3º, Parágrafo Único.)

Efetivem "projetos pedagógicos complementares,
programas pedagógicos diferenciados ou programas
alternativos, como a proposta Programa Trajetórias
Criativas."( Art. 4º)

"Reduzam a reprovação e evasão escolar [...] ( Art. 4º, §
3º)

 

O que orientam às escolas?
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Como sugestão, assista o vídeo Projeto
Trajetórias Criativas: uma experiência
interdisciplinar e de educação por projetos:
https://www.youtube.com/watch?v=IPeGd2l-rcc

https://www.youtube.com/watch?v=IPeGd2l-rcc


É a possibilidade, assegurada por lei, de o aluno ser
promovido para a ano/série (ou período) seguinte
mesmo não alcançando resultados satisfatórios em
algumas disciplinas do ano/série anterior. A progressão
parcial consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), de 1996, que em seu capítulo sobre a
Educação Básica orienta: “nos estabelecimentos que
adotam a progressão regular por ano/série, o regimento
escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde
que preservada a sequência do currículo, observadas as
normas do respectivo sistema de ensino”. (art. 24, inciso
3º)
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O que diz a LDBEN sobre Progressão
Parcial?



São estratégias que objetivam organizar ações
educativas abertas, adaptáveis, contemporâneas, tendo
em vista a superação de entraves que impedem a
regularidade da sequência escolar de jovens de 15 a 17
anos. Iniciativas como essas auxiliam no desenvolvimento
do aluno e reforçam o gosto pelos estudos. 
De acordo com MEC (Brasil, 2014, p.01), "temos a
expectativa de que os professores dos jovens estudantes
retidos no Ensino Fundamental sejam instigados pela
presente proposta, e decidam testá-la e avaliá-la como
prática aberta a ser compartilhada na escola, na rede
escolar e a partir das mesmas. As sugestões de
atividades aqui apresentadas têm caráter ilustrativo, ou
inspirador, podendo ser livremente utilizadas. Elas
enfatizam a organização e a vivência de um ambiente
pedagógico revitalizado, capaz de favorecer a realização
de atividades que propõem desenvolver a AUTORIA, a
CRIAÇÃO, o PROTAGONISMO e a AUTONOMIA."

 

Saiba mais sobre Trajetórias Criativas nesse
documento:
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-
federal/195-secretarias-112877938/seb-
educacao-basica-2007048997/12624-ensino-
fundamental-publicacoes

O que são trajetórias criativas?
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http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12624-ensino-fundamental-publicacoes


No contexto das Trajetórias Criativas os quatro conceitos
são assim entendidos :
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MEC, 2014



 

Constituem elementos de uma trajetória:
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MEC, 2014



"As Instituições de Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino devem garantir nos currículos de formação inicial,
em suas diferentes licenciaturas abordagens das
demandas desse campo especializado em que se
constitui a EJA." (Art. 1º, § 7º)

"As Instituições de Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino devem garantir nas propostas de formação
continuada para profissionais de educação, as demandas
desse campo especializado em que se constitui a EJA."
(Art. 1º, § 7º)

 

E sobre a formação inicial e
continuada de professores?
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Que as "Instituições de Ensino deverão reservar tempo
semanal para planejamento conjunto das atividades
pedagógicas, bem como para formação continuada, no
local de trabalho ou em outras instituições de Educação
Básica ou Superior, conforme determina o § 3º do artigo
62 da LDBEN." (Art. 10º, § 3º)

E sobre as Reuniões para  
planejamento?



Necessidade de práticas pedagógicas condizentes com a
EJA;
Que mude a postura do professor tendo em vista um
trabalho pedagógico diferenciado;
Repense a EJA como espaço reflexivo;
Pense as questões pedagógicas e ações com
metodologias voltadas para esse público;
Conscientize os profissionais ao olhar diferenciado para
esta modalidade valorizando a permanência dos
estudantes;
Oriente parcerias em termo de formação;
Traga orientações sobre novas metodologias; 
Apresente ferramentas sobre busca de dados e
resultados;
Necessidade de práticas pedagógicas condizentes com a
EJA;
Que haja tempo para planejamento conjunto;
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Alguns colegas já levantaram
demandas  formativas*,

vamos espiá-las?



Que tenham orientações sobre a Resolução e as políticas
públicas vigentes;
De aprendizado das tecnologias; 
Preocupações com o futuro da EJA;
Que tenham espaço, dia e tempo para formação;
Que haja formação específica de EJA, por parte da Uergs;
Para professores da EJA; 
Sobre o administrativo da escola;
Sobre propostas curriculares interdisciplinares e por eixos,
em parcerias com a UERGS;
Produção de material visual, montagem de slide; 
Trabalho pedagógico e tecnológico;
Voltada para as temáticas e abordagens como: currículo,
metodologias, avaliação e motivação.

 

E você, o que acrescentaria? 

Insira as suas sugestões no formulário do

google forms, ao final.
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*Demandas formativas elencadas por alguns gestores e
professores participantes da pesquisa.



Que a modalidade de ensino tenha "características
adequadas a suas necessidades e disponibilidades."
(Art.1º)
 "A EJA deve considerar as populações idosas que não
tiveram acesso à escolaridade básica, propondo
percursos curriculares e pedagógicos e horários
adequados a seus interesses e necessidades." (Art. 2º, §
5º)
E para os alunos com deficiência matriculado na EJA
prever: "Projeto Político-Pedagógico que institucionalize o
Atendimento Educacional Especializado – AEE, assim
como os demais serviços e adaptações razoáveis, para
atender às características dos estudantes com deficiência
e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições
de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de
sua autonomia." (Art. 7º, I)
Atividades de "formação que caracterizem educação ao
longo da vida." (Art. 15º, IV)

 

O que a Resolução orienta sobre os
Currículos da EJA?
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"É garantido a permanência no ensino sequencial, com
currículo e organização pedagógica adequados a sua
faixa etária, preferencialmente no turno diurno." (Art. 3º)

"As Instituições de ensino devem implementar projetos
pedagógicos contemplando diferenciação curricular,
conforme o disposto no artigo 23 da LDBEN, para os
adolescentes com defasagem idade/etapa escolar,
podendo ser adotado como referência o Programa
Trajetórias Criativas." (Art. 4º)

"As mantenedoras públicas deverão prover de forma
regionalizada, de acordo com as características e
demandas locais, em escolas credenciadas, como parte
da oferta regular, Projetos Político-Pedagógicos
específicos para atendimento." (Art. 4º, §1º)

 

O que aponta sobre Currículo para
os estudantes de 15 a 17 anos?
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"A oferta e a certificação em EJA ocorrem através de
exames e cursos ofertados na forma presencial ou em
Educação a Distância." (Art. 12)

"A classificação prevista no inciso II do artigo 24 da LDBEN
efetiva-se por promoção para estudantes que cursaram,
com aproveitamento, a série ou fase anterior na própria
escola, por transferência para candidatos provenientes de
outras escolas, ou independente de escolarização anterior,
mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau
de desenvolvimento e experiência do candidato e permita
sua inscrição na etapa adequada." (Art. 12, § 1º)

 

E sobre a avaliação na EJA?

Leia também o artigo 13, parágrafo 1º da Resolução
343/18 e saiba mais sobre  a avaliação na EJA.
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A presença da progressão parcial prevista nos
regimentos;
As escolas devem descontruir a prática de que 
 estudantes com defasagem idade/etapa escolar sejam
encaminhados para a EJA;
A progressão parcial não se confunde com aprovação
automática;

 

 E acerca de avaliação dos
estudantes de 15 a 17 anos?

Lembre que a "progressão parcial constitui-se mecanismo
pedagógico que permite a continuidade de estudos em
disciplinas ou áreas em que o estudante não atingiu os
objetivos, concomitante à aprovação para a etapa escolar
seguinte." (Art. 3º, Parágrafo Único)
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 Sugere-se que as "Instituições de Ensino adotem
metodologias baseadas na construção formativa e
processual de conhecimentos, atitudes, valores e
habilidades na forma presencial ou Educação a Distância
(EaD), previstas no seu Projeto Político-Pedagógico e
consubstanciadas no Regimento Escolar e Plano de
Estudos." (Art. 6º)

 

E sobre as metodologias de EJA?
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"Propõe que em caráter excepcional, para estudantes de
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos mantém-se a
possibilidade da EJA diurna, com currículo e organização
pedagógica adequada a esta faixa etária, consideradas
suas características, seus interesses, condições de vida e
de trabalho." (Art.1 §6º)

 

Em relação a metodologia para os
estudantes de 15 a 17 anos?

29



Segundo a justificativa da Resolução: "O poder público
deve divulgar extensivamente esse recenciamento, com o
interesse de comunicar a existência da EJA, aos que ainda
não a conhecem, e também aumentar a demanda de
procura desses jovens, adultos e idosos por essa
modalidade. Outro importante aspecto nesse debate é o
fato de que a realidade revela a privação de direito aos
adolescentes de poderem frequentar a Educação Básica
fora da EJA, através de uma cultura já estabelecida nas
escolas diurnas de promoção do ingresso de
adolescentes que completam 15 anos nessa modalidade.
Esses estudantes, que ainda se encontram na faixa etária
de escolarização obrigatória, são conduzidos, muitas
vezes compulsoriamente, à oferta noturna. Tal prática
conflito-a com a definição de que a Educação de Jovens
e Adultos se destina a jovens, adultos e idosos que não
tiveram acesso à educação obrigatória na idade própria."
(RIO GRANDE DO SUL, 2018, p.11).

 

Você sabia...
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  O “Plano Estadual de Educação (Lei estadual nº 14.705, de
25 de junho de 2015 – PEE)” apresenta diretrizes e metas
para EJA Estadual, que precisam ser cumpridas. 

De acordo como a justificativa da Resolução N° 343,  
 “Importante determinação do PEE é a oferta de, no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
EJA, no Ensino Fundamental e 50% (cinquenta por cento)
das matrículas do Ensino Médio, na forma integrada à
Educação Profissional, garantindo acessibilidade à pessoa
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
transtornos do Espectro Autista, surdos, altas habilidades
ou superdotação”. (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 11)
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Você sabia...



A EJA como modalidade de ensino da Educação Básica-
LDB 9394/96. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Link:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldb
n1.pdf

Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA: Parecer 11/00 que
trata sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos. Link:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb011_00.pd
f

   Que as primeiras normativas que abordam a EJA como
modalidade de Ensino da Educação Básica fazem referências
às normativas mais gerais e versam sobre:

 

Normativas da EJA,
Você sabia... 
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http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pd
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb011_00.pdf


Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e
Adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à
Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação de
Jovens e Adultos a Distância. Resolução 01/2021. Link:
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-28-de-
maio-de-2021-323283442

Resolução 01/2000 Estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos.  Link:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf

Diretrizes Operacionais da EJA: Parecer: 06/2020
Alinhamento das Diretrizes Operacionais para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA) apresentadas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), e outras legislações relativas à
modalidade. Link: 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=168151-
pceb006-20&category_slug=janeiro-2021-
pdf&Itemid=30192

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-28-de-maio-de-2021-323283442
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=168151-pceb006-20&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192


Resolução 340/18. Define as Diretrizes Curriculares para a
oferta do Ensino Médio no Sistema Estadual de Ensino. 
 Link:
https://files.comunidades.net/profemarli/resolucao_0340.
pdf

Parecer CEEd 774/99. Trata sobre a Educação de Jovens e
Adultos no Sistema Estadual de Ensino. Link:
https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17165
657-20150810134143pare-0774.pdf

Resolução CEEd 250/99 Fixa normas para a oferta
deEducação de Jovens eAdultos no Sistema Estadual de
Ensino.  Link: https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-
0250-1999-revogada-pela-resolucao-n-313-de-16-de-
marco-de-2011

Resolução CEEd 313/11 Consolida normas relativamente à
oferta da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no
Sistema. Estadual de Ensino. Link:
https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17165
651-20180412095416reso-0313.pdf
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https://files.comunidades.net/profemarli/resolucao_0340.pdf
https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17165657-20150810134143pare-0774.pdf
https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-0250-1999-revogada-pela-resolucao-n-313-de-16-de-marco-de-2011
https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17165651-20180412095416reso-0313.pdf


Resolução CEEd 343/2018. Consolida normas relativas à
oferta da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Sistema
Estadual de Ensino. Link:
https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17154
851-20181010120219resolucao-0343.pdf

Resolução CEEd 362/2021. Dá nova redação ao artigo 5º
da Resolução CEEd nº 343, de 11 de abril de 2018 e
acrescenta o Artigo 5ºA e 5º B. Altera o §1º do artigo 24 da
mesma Resolução. Link: 

 

https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-0362-2021
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https://www.ceed.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/17154851-20181010120219resolucao-0343.pdf
https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-0362-2021


Algumas sugestões de vídeos
e materiais...
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Algumas sugestões de vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=elUGswX_sDY
https://www.youtube.com/watch?v=X4TPixKAfRM&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=JBEMRxqWqaM
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Disponível em:
https://sites.google.com/sed.sc.gov.br/curso2021/educa%C3%A7%C3%A
3o-de-jovens-e-adultos-no-cbtc
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Sugestões de dissertações e
projetos do PPGED-MP  



REAFIRMA PROPÕE QUE  

• A EJA como
modalidade de
ensino destinada
àqueles que não
tiveram acesso ou
continuidade de
estudos no ensino
fundamental e
médio na idade
obrigatória, com
características
adequadas a suas
necessidades e
disponibilidades;
(Art. 1º)

• Considerem que as aprendizagens escolares estejam
relacionadas com as temáticas, desafios e interrogações dos
contextos de vida e trabalho dos jovens, adultos e idosos na
perspectiva de que a leitura do mundo precede a leitura da
palavra (Art. 2º, § 3º);

• Possam oferecer Educação de Jovens e Adultos no diurno;
Levantem necessidade da oferta* de alfabetização de jovens,
adultos e idosos em espaços escolares; (Art. 4º, II)
*O Poder Público deve fazer o recenciamento anual de
jovens, adultos e idosos e demanda às CREs que enviem aos
CEEd relatórios informando as ações realizadas.

• Organizem grupos de referência ou turmas próprias com
projetos diferenciados, estabelecendo apoio para
permanência e conclusão da EJA; (Art. 8º, I)

• Prevejam o ensino articulado com Educação Profissional,
inclusive no âmbito do Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – PROEJA no Ensino Fundamental – anos finais e
Médio para oferta de cursos com carga horária definida nas
normas específicas; (Art. 8º, II)

•  Proponham cursos ofertados na modalidade EJA, com
duração de mínimo, a: I – um ano e meio no Ensino Médio,
perfazendo a carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas)
horas, na forma presencial e a distância; II – dois anos no
Ensino Fundamental – anos finais, perfazendo a carga horária
mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas, na forma
presencial e a distância; e III – na oferta de programas
alfabetização e cursos de Ensino Fundamental – anos iniciais,
a carga horária será definida pelas próprias instituições de
ensino, unicamente ofertados na forma presencial, com
projetos próprios de acordo com as características das
populações a serem atendidas. (Art. 10º)

 

Seção especial: quadros-sínteses da
Resolução CEED/RS nº343/2018
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Quadro 1- Síntese: A Resolução, para a modalidade EJA

Fonte: autoras, 2020.



DEFINE PROPÕE QUE OS ESTABELECIMENTOS

• O poder público,
juntamente com as
instituições de ensino
devem pensar estratégias
exequíveis para resolver a
distorção idade-série que
ocorre com os adolescentes.

• Que os projetos sejam
adequados aos
adolescentes em situação
de defasagem idade/etapa
escolar, garantindo-se em
qualquer circunstância a
sua permanência no
sistema escolar. (Art. 1, § 3º)

• É garantido aos estudantes
de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos a
permanência no ensino
sequencial, com currículo e
organização pedagógicas
adequadas a sua faixa
etária, preferencialmente no
turno diurno. (Art 3º)

• Prevejam nos Regimentos Escolares no
Ensino Fundamental – anos finais e Médio
a progressão parcial. (Art. 3º, Parágrafo
Único.)

• Efetivem projetos pedagógicos
complementares, programas
pedagógicos diferenciados ou programas
alternativos, como a proposta Programa
Trajetórias Criativas;( Art. 4º)

• Reduzam a reprovação e evasão
escolar. (Art. 4º, § 3º)
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Quadro 2 - Síntese 2: Para os estudantes de 15 a 17 anos

Fonte: autoras, 2020.



DEFINE PROPÕE QUE:

Formação inicial
• Prevejam nos Regimentos Escolares no
Ensino Fundamental – anos finais e Médio
a progressão parcial. (Art. 3º, Parágrafo
Único.)

Formação continuada

• As Instituições de Ensino Superior do
Sistema Estadual de Ensino devem
garantir nas propostas de formação
continuada para profissionais de
educação, as demandas desse campo
especializado em que se constitui a EJA.
(Art. 1º, § 7º)

•  As Instituições de Ensino deverão
reservar tempo para formação
continuada, no local de trabalho ou em
outras instituições de Educação Básica ou
Superior, conforme determina o § 3º do
artigo 62 da LDBEN. As Instituições de
Ensino Superior do Sistema Estadual de
Ensino devem garantir. (Art. 10º, § 3º)

Reuniões de
planejamento

• Art. 10º, § 3º- As Instituições de Ensino
deverão reservar tempo semanal para
planejamento conjunto das atividades
pedagógicas.
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Quadro 3 - Síntese 3: Para a formação de professores e
Universidades: 

Fonte: autoras, 2020.



DEFINIÇÃO PARA A MODALIDADE EJA PARA OS ESTUDANTES DE
15 A 17 ANOS

Currículo

·Que a modalidade de ensino tenha
características adequadas a suas
necessidades e disponibilidades.
(Art.1º)

·A EJA deve considerar as populações
idosas que não tiveram acesso à
escolaridade básica, propondo
percursos curriculares e pedagógicos
e horários adequados a seus
interesses e necessidades. (Art. 2º, §
5º)

·A instituição de ensino, no
atendimento do estudante com
deficiência matriculado na EJA deve
prever: I – Projeto Político-
Pedagógico que institucionalize o
Atendimento Educacional
Especializado – AEE, assim como os
demais serviços e adaptações
razoáveis, para atender às
características dos estudantes com
deficiência e garantir o seu pleno
acesso ao currículo em condições de
igualdade, promovendo a conquista
e o exercício de sua autonomia. (Art.
7º, Parágrafo Único)

·Atividades de formação que
caracterizem educação ao longo da
vida. (Art. 15º, IV)

• É garantido a
permanência no ensino
sequencial, com currículo
e organização
pedagógica adequados a
sua faixa etária,
preferencialmente no
turno diurno. (Art. 3º)

·As Instituições de ensino
devem implementar
projetos pedagógicos
contemplando
diferenciação curricular,
conforme o disposto no
artigo 23 da LDBEN, para
os adolescentes com
defasagem idade/etapa
escolar, podendo ser
adotado como referência
o Programa Trajetórias
Criativas. (Art. 4º)

As mantenedoras
públicas deverão prover
de forma regionalizada,
de acordo com as
características e
demandas locais, em
escolas credenciadas,
como parte da oferta
regular, Projetos Político-
Pedagógicos específicos
para atendimento. (Art.
4º, §1º)
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Quadro 4 – Síntese 4: Currículo, planejamento,
metodologias e avalição na Resolução:

Fonte: autoras, 2020.



DEFINIÇÃO PARA A MODALIDADE EJA PARA OS ESTUDANTES DE
15 A 17 ANOS

Avaliação

•  A oferta e a certificação em EJA ocorrem
através de exames e cursos ofertados na
forma presencial ou em Educação a
Distância. (Art. 12)
·A classificação prevista no inciso II do
artigo 24 da LDBEN efetiva-se por
promoção para estudantes que cursaram,
com aproveitamento, a série ou fase
anterior na própria escola, por
transferência para candidatos
provenientes de outras escolas, ou
independente de escolarização anterior,
mediante avaliação feita pela escola, que
defina o grau de desenvolvimento e
experiência do candidato e permita sua
inscrição na etapa adequada, registrada
em ata, em que constem os
procedimentos adotados e os resultados
obtidos. (Art. 12, § 1º)

• O instituto do avanço, só poderá ser
utilizado em casos nos quais os
estudantes, individualmente, demonstrem
conhecimento ou aproveitamento de
estudos comprovados por meio de provas
e outros instrumentos de avaliação
específicos, registrados em ata sob a
responsabilidade da escola. (Art. 13)

• A instituição de ensino deve registrar em
Ata, as situações de Avanço Escolar e
apresentar Relatório à respectiva CRE
registrando os dados do estudante que
demonstre condições de Avanço individual
na etapa/módulo/série, ou forma diversa
de organização, e os documentos
comprobatórios do processo, juntamente
com as Atas de Resultados Finais até 2
(dois) meses após sua realização. (Art. 13,
§ 1º)

• O estatuto da
progressão parcial deverá
ser previsto nos
Regimentos Escolares no
Ensino Fundamental –
anos finais e Médio,
contribuindo para a
permanência e a
completude do processo
de aprendizagem e
desenvolvimento desses
estudantes na Educação
Básica, desconstituindo a
prática de que estudantes
com dificuldades ou
defasagem idade/etapa
escolar sejam
encaminhados para a
EJA. A progressão parcial
não se confunde com
aprovação automática,
constitui-se mecanismo
pedagógico que permite a
continuidade de estudos
em disciplinas ou áreas
em que o estudante não
atingiu os objetivos,
concomitante à
aprovação para a etapa
escolar seguinte. (Art. 3º,
Parágrafo Único)
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Quadro 4 – Síntese 4: Currículo, planejamento,
metodologias e avalição na Resolução:

Fonte: autoras, 2020.



DEFINIÇÃO PARA A MODALIDADE EJA PARA OS ESTUDANTES DE
15 A 17 ANOS

Metodologias

•  A Educação de Jovens e
Adultos será ofertada no
Sistema Estadual de Ensino
por: I – Instituições de Ensino
que adotem metodologias
baseadas na construção
formativa e processual de
conhecimentos, atitudes,
valores e habilidades na
forma presencial ou
Educação a Distância (EaD),
previstas no seu Projeto
Político-Pedagógico e
consubstanciadas no
Regimento Escolar e Plano
de Estudos. (Art. 6º)

• Em caráter
excepcional, para
estudantes de 15
(quinze) a 17
(dezessete) anos
mantém-se a
possibilidade da EJA
diurna, com currículo
e organização
pedagógica
adequada a esta
faixa etária,
consideradas suas
características, seus
interesses, condições
de vida e de trabalho.
(Art.1 §6º)
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Quadro 4 – Síntese 4: Currículo, planejamento,
metodologias e avalição na Resolução:

Fonte: autoras, 2020.



 

   Espera-se que este e-book de orientações da Resolução
CEED 343/2018 tenha lhe instigado a refletir e conhecer a
resolução e buscar reconhecer os desafios e as
potencialidades da atuação com estudantes jovens e
adultos, sempre considerando os contextos nos quais estão
inseridos.
   Ademais, manifesta-se o entendimento a respeito da
relevância de que se possa refletir constantemente sobre os
contextos de atuação na EJA, com vistas a (re)conhecer as
especificidades dos estudantes com os quais se atua para
que se possa pensar em práticas pedagógicas mais
próximas do que vem a ser a EJA.
   Por não se tratar de uma despedida, mas sim, da
continuidade das interlocuções iniciadas neste documento,
solicita-se, para fins de constante reflexão sobre o conteúdo
deste material, que você possa acessar e responder o
formulário disponibilizado abaixo. A sua resposta auxiliará na
avaliação deste e-book de orientações e suas sugestões
poderão ajudar a qualificar a sua formação e à EJA
futuramente!

Para seguirmos conversando...
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0NPq4
R303pIqjBwEGJmpgj23w5K6yqZcfAL-
euV9wicUOpw/viewform?usp=pp_url

Para responder o formulário, acesse o link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0NPq4R303pIqjBwEGJmpgj23w5K6yqZcfAL-euV9wicUOpw/viewform?usp=pp_url
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     REFERÊNCIAS/CRÉDITOS DAS    
 ILUSTRAÇÕES 

Credita-se que o presente material foi produzido a partir dos recursos gratuitos da Plataforma Canva.
Ressalta-se, ainda, que as demais ilustrações correspondem a vetores grátis para uso pessoal e
comercial com atribuição, disponibilizados pelo Freepik. Portanto, atribuem-se, abaixo, as devidas
referências, conforme recomendações do site:

Ilustração 1 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Sala de aula vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 2 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/work">Work illustrations by Storyset</a>Tomando nota vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 3 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Pergunta vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>.

Ilustração 4 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Perguntas vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 5 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/web">Web illustrations by Storyset</a> Busca vetor criado por stories –
br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 6 e 7 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Pergunta vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 8 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link:<a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Prestar atenção vetor criado
por stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 9 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Equipe vetor criado por stories
– br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 10 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Preste atenção vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 11 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a>
Sala de aula vetor criado por stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021comendações do
site:

Ilustração 11 e 12 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a>
Sala de aula vetor criado por stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021comendações do
site:

Ilustração 12 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Preste atenção vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021
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Ilustração 13 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/web">Web illustrations by Storyset</a> Abas vetor criado por stories –
br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 14 e 15 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Criativa vetor criado por stories
– br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021

Ilustração 16 e 17 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/work">Work illustrations by Storyset</a> Ideia vetor criado por stories –
br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 18 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/work">Work illustrations by Storyset</a>
 Colaborativo vetor criado por stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 19 e 20 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Ideia vetor criado por stories –
br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 21 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> trabalhar  vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 22 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Bom time vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 23 e 25 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/online">Online illustrations by Storyset</a> Web vetor criado por stories –
br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 24 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/internet">Internet illustrations by Storyset</a> Abas vetor criado por stories
– br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 26 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/web">Web illustrations by Storyset</a>  Motores de busca vetor criado por
stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 27 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/social-media">Social media illustrations by Storyset</a> Ideias sociais
vetor criado por stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.

Ilustração 28 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: <a
href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a> Companheiro de equipe vetor
criado por stories – br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021comendações do site:

Ilustração 29 (Apresentação) - Disponível em Freepik – Stories, no link: ideia vetor criado por stories –
br.freepik.com</a>. Acesso em 30 out. 2021.
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O Programa de Pós-graduação em Educação - Mestrado
Profissional em Educação (PPGED/MP), da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul, iniciou suas atividades na
Unidade Universitária Litoral Norte, em Osório/RS, no ano de
2017.

Constitui-se, atualmente, por três linhas de pesquisa:

- Currículos e Políticas na formação de professores;
- Artes em contextos educacionais;
- Inovação, diversidade e memória em educação.

  Conheça o nosso programa de
  pós-graduação em educação

Para maiores informações sobre o Mestrado
Profissional em Educação (PPGED-
MP/UERGS),  acesse:
https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppg
ed
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https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged


 

Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em
Educação - PPGEd-MP/UERGS, na Linha de Pesquisa
Currículos e Políticas na formação de professores. Na
Instituição, integra o Grupo do CNPq Educação de Jovens e
Adultos: docência, formação de professores e processos
pedagógicos da EJA. É Licenciada em Letras- 
 Português/Literaturas pelo Centro Universitário Cenecista
de Osório (UNICNEC) e Pedagoga pelo Centro Universitário
Internacional. Professora da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais da rede municipal de Capão da Canoa e Osório.
Atuei como professora do Estado na Educação de Jovens e
Adultos.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8290809879177687

CONHEÇA AS AUTORAS

Veridiana Oliveira da
Silva

Sita Mara Lopes
Sant'Anna

Orientadora

Licenciada em Letras Português e Francês, pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1991), com
mestrado e doutorado em Educação, pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2000 e 2009,
respectivamente). Foi Vice-Reitora da Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul - Gestão 2011 a 2014. Atualmente, é
professora adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul - UERGS, atuando nos cursos de Licenciatura em
Pedagogia e Licenciatura em Letras na graduação e,
também, no Mestrado Profissional em Educação-
PPGED/UERGS/CAPES. É líder do grupo de pesquisa do CNPq "
Educação de Jovens e Adultos: docência, formação e
processos pedagógicos da EJA", desde 2014. Possui
experiência na área de Educação, com ênfase em Currículos
Específicos e Interdisciplinares para Níveis e Tipos de
Educação, com focos na Pesquisa em Educação de Jovens e
Adultos - EJA e Análise de Discurso de linha francesa,
desenvolvendo investigações diversas no campo da
Educação de Jovens e Adultos. Possui produção acadêmica
com base nas seguintes abordagens em EJA: Gestão e
políticas públicas, formação inicial e continuada de
professores, práticas docentes, processos educacionais do
currículo: caminhos metodológicos, planejamento e
avaliação. Desenvolve pesquisas em Educação de Jovens e
Adultos abrangendo o diagnóstico da oferta e demandas
da EJA, processos identitários da docência, sentidos e
significados da formação inicial e continuada de
professores da EJA.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5195153340421188
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