
V. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

5.2 Diretrizes 

Desconsiderando os aspectos sociais, econômicos e políticos, para um grande 

contingente da população, o referencial a respeito da Educação de Jovens e Adultos é ainda o 

MOBRAL, tendo o mesmo por base a preparação do indivíduo para o mercado produtivo. Neste 

sentido, imposto pelo MOBRAL, visualiza-se a necessidade de “treinar” o adulto para o emprego, 

com o intuito de elevar a produtividade. Concebido por esta visão, o analfabetismo configura-se 

politicamente como “vergonha nacional”, o que ideologicamente transfere para a educação as 

causas do atraso econômico, resultando nas campanhas de erradicação do analfabetismo, das 

quais fica ausente a idéia de alfabetização enquanto direito ao conhecimento e à realização 

pessoal. 

Atualmente, o contexto histórico é marcado pela revolução tecnológica, modificando 

radicalmente as formas do trabalho, exigindo trabalhadores versáteis com capacidade de 

compreensão do processo como um todo, dotados de autonomia e iniciativa para resolver 

problemas coletivamente. Em contrapartida, esse mercado é restrito, tornando a busca mais 

acirrada, exigindo indivíduos com capacidade de se comunicar, se reciclar permanentemente na 

busca e na relação de informações diversas. 

Compreendendo a necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e 

competências para enfrentar tais transformações desafiadoras, os jovens e adultos que não 

tiveram oportunidade de estudar em idade própria não devem receber uma educação 

compensatória. Para que se efetive uma proposta de Educação de Jovens e Adultos, é 

necessário que haja uma articulação entre governo e sociedade civil, compreendendo as 

secretarias estaduais e municipais, Instituições de Ensino Superior, empresas, igrejas, ONG e 

outros segmentos, com o propósito de estabelecer e desenvolver ações que venham ao encontro 

desta modalidade de ensino. Neste sentido, é necessária a garantia do investimento de recursos 

financeiros específicos por parte do Poder Público. 

Faz-se necessário pensar nas particularidades que envolvem o trabalho com os alunos 

jovens e adultos, partindo-se do pressuposto de que a grande maioria são trabalhadores que vêm 

para a escola diretamente do trabalho, que normalmente não é próximo à sua residência, o que 

aponta para a necessidade de merenda escolar, propiciando que este possa estar em melhores 

condições para participar das aulas. Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos alunos com 

algum tipo de necessidade especial, o que exige atendimento adequado, tanto no que se refere 

ao material didático-pedagógico, quanto à capacitação dos professores, o que é de fundamental 

importância. 

Outro fator a ser considerado está relacionado ao material pedagógico a ser utilizado 

para esta modalidade de ensino. Este deve ser específico, contribuindo para a melhor qualidade 

do trabalho, compreendendo o conhecimento de mundo e a experiência de vida que esses alunos 



já possuem para, a partir daí, avançar na construção de novos conhecimentos. Portanto, o 

material precisa estar vinculado às temáticas que correspondem aos educandos jovens e adultos. 

É necessário, ainda, que a educação desses alunos seja pensada em relação ao 

trabalho, pois esta é a realidade que o envolve em seu meio. Assim, a escolarização precisa 

contribuir para que ele esteja preparado para enfrentar os crescentes desafios que a sociedade 

atual apresenta, de forma a conseguir buscar alternativas de sobrevivência, dentro do seu 

contexto social e das possibilidades encontradas. 

As concepções político-metodológicas presentes nas escolas resultam das visões de 

mundo, de sociedade, de homem que os grupos envolvidos no processo lhes emprestam. 

Assim, é necessário superar certas tendências restritivas, especialmente na EJA, onde 

se prega a idéia de campanhas emergenciais, como se os resultados do processo educativo 

pudessem ser imediatistas. A educação requer preparação, execução e avaliação, exigindo 

professor com formação para esta especificidade e garantia de atualização permanente. Neste 

amplo contexto, as metas que se seguem, são fundamentais para o atendimento das reais 

necessidades apresentadas pela população sem escolaridade mínima. 

5.3 Objetivos e Metas 

1. Levantar dados, periodicamente, da população analfabeta, ou apenas com Ensino 

Fundamental - I segmento incompleto, existente no Município, através das escolas, entidades 

religiosas, associações de bairro e agentes de saúde, com a finalidade de atender a demanda, no 

período diurno e noturno. 

2. Criar, no prazo de um ano a partir da implantação deste Plano, um sistema municipal 

de oferta de Educação de Jovens e Adultos – I segmento, conforme normas do respectivo sistema 

de ensino. 

3. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, a ampliação da oferta de turmas de 

Educação de Jovens e Adultos no Município, através da criação de Sistema Municipal de 

Educação de Jovens e Adultos e campanhas de divulgação permanente, visando erradicar o 

analfabetismo até o final da década da educação. 

4. Articular, junto ao Sistema Estadual de Ensino, a ampliação da oferta de cursos 

equivalentes ao II segmento do Ensino Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, para a população de 15 anos ou mais que já concluiu as quatro séries iniciais. 

5. Garantir, na rede pública municipal, a organização da avaliação para fins de 

conclusão e certificação do I segmento de Educação de Jovens e Adultos, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para esta modalidade de ensino, a partir da criação do Sistema 

Municipal de Ensino. 

6. Implementar, quando necessário, a terminalidade específica para os alunos do I 

segmento do Ensino Fundamental que não obtiveram avanços na aprendizagem ao longo dos 

anos, conforme legislação vigente e normas do respectivo sistema de ensino, que deve orientar, 

aprovar e acompanhar os procedimentos para a certificação da terminalidade específica. 



7. Assegurar pela mantenedora, o fornecimento de material didático-pedagógico aos 

alunos e professores, de acordo com suas especificidades, bem como materiais de incentivo à 

leitura, condizentes com a faixa etária desses alunos. 

8. Assegurar a formação continuada dos professores atuantes na Educação de Jovens e 

Adultos, respeitando as peculiaridades da realidade e assegurando metodologia apropriada. 

9. Construir um currículo específico para a Educação de Jovens e Adultos – I segmento 

do Ensino Fundamental, no prazo máximo de cinco anos a partir da vigência deste Plano, com 

base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, para atender às necessidades específicas desta 

modalidade de ensino. 

10. Estabelecer parcerias com entidades que prestam atendimento a adolescentes e 

jovens infratores para a implantação de turmas de Educação de Jovens e Adultos, possibilitando a 

inserção destes na sociedade. 

11. Assegurar atendimento especializado na Educação de Jovens e Adultos para alunos 

com necessidades especiais, incluindo o material didático-pedagógico e formação continuada e 

adequada ao professor, bem como a redução do número de alunos atendidos nas classes onde 

se contempla a inclusão. 

12. Garantir o atendimento aos alunos surdos analfabetos através de turma mista 

(surdos e ouvintes), assegurando professores com formação adequada e material didático 

pedagógico compatível para atender às necessidades específicas dos alunos. 

13. Incentivar as Instituições de Educação Superior a contemplarem na matriz curricular 

dos cursos na área da educação, a formação de profissionais para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

14. Estabelecer parceria com o SESI, SENAI, SENAC, SESC e as instituições de 

educação profissional públicas e privadas para que os alunos de Educação de Jovens e Adultos 

tenham acesso aos cursos profissionalizantes por elas oferecidos. 

15. Assegurar a oferta de Informática Educacional aos alunos de Educação de Jovens e 

Adultos da rede pública municipal de ensino, conforme regulamento próprio. 

16. Garantir a implantação de turmas de Educação de Jovens e Adultos nos grupos de 

terceira idade, paralelamente às atividades que essas pessoas desenvolvem. 

17. Manter o financiamento da Educação de Jovens e Adultos com recursos financeiros 

dentro dos 25% de arrecadação dos impostos municipais, garantindo os padrões mínimos de 

qualidade. 

18. Estabelecer parcerias com as empresas para a implantação e/ou manutenção de 

programas de escolarização junto ao quadro de funcionários, conforme demanda existente. 

19. Divulgar anualmente através dos meios de comunicação os resultados obtidos na 

Educação de Jovens e Adultos, bem como fazer análise e avaliação das metas propostas neste 

Plano. 



20. Assegurar a edição de material de alfabetização aos alunos iniciantes da Educação 

de Jovens e Adultos e a elaboração de material didático-pedagógico para os alunos de 2ª a 4ª 

série da rede pública municipal da mesma modalidade. 

21. Estabelecer parceria com as Secretarias de Saúde e Ação Social para atendimento 

aos alunos da Educação de Jovens e Adultos que apresentam deficiência visual e/ou perda 

auditiva, buscando convênios para a confecção e fornecimento dos recursos ópticos prescritos e 

aparelhos auditivos, na sua rede de competência. 

22. Assegurar a promoção de seminários e palestras para os alunos do I segmento de 

Educação de Jovens e Adultos, no mínimo, uma vez por ano. 

23. Garantir aos alunos concluintes do I segmento do Ensino Fundamental, evento para 

entrega do histórico escolar, valorizando e estimulando a continuidade dos estudos. 

24. Discutir possibilidades para o provimento de merenda escolar aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, na sua rede de competência, visando assegurar sua frequência e 

permanência. 

25. Estimular as Instituições Privadas a ofertarem Educação de Jovens e Adultos para 

seus funcionários e/ou comunidade em geral. 

26. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à Educação de 

Jovens e Adultos. 

 


