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DELIBERAÇÃO CME Nº 001 / 2011, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011 
 

Dispõe sobre as normas para a Educação de Jovens e Adultos, 
em nível de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, na Rede 
Municipal de Ensino de Limeira/SP. 

 
 O Conselho Municipal da Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei 
Municipal nº 2.862, de 30 de setembro de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 3.139, de 08 de 
novembro de 1999, Art. 8º, incisos I, IV e IX, à vista da Lei Federal nº 9.394/96, da Resolução 
CNE/CEB nº 03/2010 e da Resolução CNE/CEB nº 07/2010,  

 

DELIBERA: 

 Art. 1º A presente Deliberação institui, através da Indicação CME nº 001/2011, as Normas para 
a Educação de Jovens e Adultos, em nível de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, na Rede Municipal 
de Ensino de Limeira/SP, observado o disposto na Resolução CNE/CEB nº 03/2010 e na Resolução 
CNE/CEB nº 07/2010. 
 
 Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 O CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO aprova a presente Deliberação. 

 

 

Sala das Sessões, em Limeira-SP, 22 de setembro de 2011 

 

 

 

               Regina Helena Baron Freire 

Presidente do Conselho Municipal da Educação 

                                 Limeira/SP 

 

 
 
 

                                   
 
 
 
 

HOMOLOGADA PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM 
22/09/2011. 
 

Limeira, 22 de setembro de 2011. 
 

                    Antonio Montesano Neto 
Secretário Municipal da Educação 
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INDICAÇÃO CME Nº 001 / 2011 
 

Aprovada em 22 de setembro de 2011 
 

Dispõe sobre as normas para a Educação de Jovens e Adultos, 
em nível de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, na Rede 
Municipal de Ensino de Limeira/SP. 

 
 O Conselho Municipal da Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei 
Municipal nº 2.862, de 30 de setembro de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 3.139, de 08 de 
novembro de 1999, Art. 8º, incisos I, IV e IX, à vista da Lei Federal nº 9.394/96, da Resolução 
CNE/CEB nº 03/2010 e da Resolução CNE/CEB nº 07/2010, expede a presente Indicação: 
 
  Art. 1º A Educação de Jovens e Adultos, em nível de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

indicada no art. 37 da Lei Federal nº 9.394/96, ofertada pela Rede Municipal de Ensino de Limeira-SP, 

passa a ter como normas o disposto na presente Indicação. 

 

  Art. 2º A Educação de Jovens e Adultos – EJA, ofertada na Rede Municipal de Ensino de 

Limeira-SP, como modalidade do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, constitui-se direito dos jovens e 

adultos e como dever do Estado, tendo atribuição de assegurar, gratuitamente, oportunidades 

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

condições de vida e de trabalho, mediante educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso 

e/ou não concluíram o Ensino Fundamental - Anos Iniciais, na idade própria. 

 

  Art. 3º A Educação de Jovens e Adultos – EJA, de qualidade social, adotará como centralidade 

o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos: 

  I – revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, 

abrangendo espaços sociais na escola e fora dela; 

  II – consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade 

e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade; 

  III – foco no Plano Gestor, no interesse pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens 

como instrumento de contínua progressão dos estudantes; 

  IV – inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de 

trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante; 

  V – formação continuada em serviço dos profissionais da educação, gestores, professores 

coordenadores, docentes e outros; 

  VI – compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida como espaços 

formativos dotados de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade; 
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  VII – articulação dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da 

comunidade interessados na educação de jovens e adultos; 

  VIII – realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social e desenvolvimento 

humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente; 

  IX – fortalecimento da pesquisa como princípio educativo, coadunando práticas pedagógicas 

interdisciplinares e/ou transdisciplinares.  

 

  Art. 4º Os objetivos da formação básica dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, enquanto modalidade do Ensino Fundamental – Anos Iniciais são: 

  I – desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

  II – compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a economia, a tecnologia, as 

artes, as culturas e os valores em que se fundamenta a sociedade; 

  III – desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos 

e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

  IV – fortalecer os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e o respeito recíproco 

em que se assenta a vida social; 

  V – compreender e atuar de forma crítica, participativa e dialógica na realidade social. 

   

  Art. 5º A Educação de Jovens e Adultos, na modalidade Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

será oferecida através de curso presencial nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Limeira-SP. 

  Parágrafo único. O curso presencial terá carga horária definida pela Secretaria Municipal da 

Educação, distribuída em 200 (duzentos) dias letivos, no mínimo. 

 

  Art. 6º O curso de Educação de Jovens e Adultos será organizado em dois termos, com 

duração de um ano letivo cada um. 

  I – Termo I: correspondente ao Ciclo I dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

  II – Termo II: correspondente ao Ciclo II dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

   

  Art. 7º O atendimento educacional especializado será oferecido a esta modalidade de acordo 

com o previsto na legislação. 

 

  Art. 8º A matrícula dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos poderá ser realizada em 

qualquer época do ano letivo, pelo pai ou responsável ou pelo próprio aluno, quando maior de 18 

(dezoito) anos. 

  Parágrafo único. Exige-se do aluno a idade mínima de 15 (quinze) anos completos para o 

ingresso na Educação de Jovens e Adultos na modalidade Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
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  Art. 9º A classificação para alunos da Educação de Jovens e Adultos na modalidade Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais ocorrerá: 

  I - Por promoção ao final de cada termo para os alunos que cursaram com aproveitamento o 

termo anterior; 

  II – Por transferência, para alunos procedentes de outras escolas, do país ou do exterior, 

mediante apresentação da declaração de transferência ou histórico da escola de origem e quando for o 

caso, após avaliação de competência sobre disciplinas da Base Comum Nacional; 

  III – Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita por equipe constituída 

pelo diretor da escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, e permita sua 

classificação no termo adequado; 

  

  Art. 10 A reclassificação para alunos da Educação de Jovens e Adultos na modalidade Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais ocorrerá a partir de: 

  I – Proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos resultados de 

avaliação diagnóstica; 

  II – Proposta do Conselho de Classe/Termo, com base nos resultados da avaliação de 

competências; 

  III – Solicitação do próprio aluno ou seu responsável, quando o primeiro for menor de idade, 

mediante requerimento protocolado ao diretor da escola; 

  § 1º O processo de reclassificação deverá ser realizado por equipe designada para esse fim; 

  § 2º São procedimentos de reclassificação: 

  I – Avaliação sobre os componentes curriculares da base nacional comum; 

  II – Redação de um texto em língua portuguesa; 

  III – Parecer da equipe designada pelo diretor; 

  IV – Parecer conclusivo do Conselho de Termo. 

 

  Art. 11 Caberá à Secretaria Municipal da Educação, conforme interesse e necessidade, criar 

turmas de Educação de Jovens e Adultos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Limeira-SP 

para atender a demanda. 

 

  Art. 12 Na Educação de Jovens e Adultos, os alunos serão agrupados em turmas formadas 

por, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 30 (trinta) alunos. 

  § 1º O referido critério será considerado para abertura e fechamento de turmas, respeitando-se 

o direito dos alunos de concluir o curso; 

  § 2º A qualquer tempo, o funcionamento das turmas com número inferior ao mínimo exigido, 

dependerá de autorização prévia da Secretaria Municipal da Educação; 
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  § 3º Caberá à Secretaria Municipal da Educação orientar e normatizar o processo de 

reorganização das turmas no caso do número de alunos previsto neste artigo se tornar inferior a 10 

(dez) no ano em curso. 

   

  Art. 13 A Secretaria Municipal da Educação estabelecerá diretrizes para a estrutura, 

organização e o funcionamento das turmas de Educação de Jovens e Adultos nas Escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Limeira-SP possibilitando o acesso à biblioteca, à sala informatizada e outros 

espaços físicos necessários à organização pedagógica e administrativa dos mesmos, afirmando a 

pesquisa como princípio educativo. 

 

  Art. 14 Caberá à Secretaria Municipal da Educação garantir periodicamente, cursos de 

formação continuada aos profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos. 

 

  Art. 15 A avaliação do desempenho do aluno será processual, diagnóstica, formativa e 

cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 

do período sobre os de eventuais avaliações finais, baseada nos objetivos definidos, sendo elemento 

orientador de uma prática educativa voltada para as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento 

dos alunos. 

 

  Art. 16 Serão oferecidas atividades de compensação de ausências para os casos dos alunos 

cuja freqüência seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. 

Parágrafo único. As atividades de compensação de ausências para os alunos da Educação 

de Jovens e Adultos serão programadas, orientadas e registradas pelo professor da turma, com a 

finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas pela frequência irregular às aulas e 

serão propostas, nos termos do Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal de Limeira, sempre 

que: 

I – O aluno atender ao disposto na legislação que ampare seu afastamento; 

II – O aluno se ausentar em até 50% do percentual permitido em lei, do total dos dias letivos de 

cada bimestre. 

 

Art. 17 Na Educação de Jovens e Adultos, modalidade Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao 

término de cada termo, o professor expedirá um parecer final sobre a condição do aluno, indicando se 

ele deverá ser promovido para o próximo termo ou ficar retido no atual, para adquirir as habilidades que 

não foram desenvolvidas. 

I - A retenção do aluno ao final do termo deverá ser proposta pelo professor do discente, com o 

parecer do professor coordenador, e analisada pelo Conselho de Termo, que emitirá parecer 

conclusivo; 
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II - A proposta do professor para a retenção do aluno no termo deverá ser acompanhada de um 

Plano de Recuperação – elaborado com demais integrantes da comunidade escolar designados pelo 

diretor da escola -, devendo ser indicado no documento: 

a) As lacunas de aprendizagem do aluno; 

b) A metodologia de trabalho e conteúdo programático que balizarão o trabalho do futuro 

professor do aluno, no ano letivo subseqüente; 

c) Os motivos que impossibilitaram o desenvolvimento do aluno, de acordo com o previsto no 

planejamento escolar. 

III - O professor coordenador deverá acompanhar o desenvolvimento do aluno que ficou retido 

no termo, suprindo, orientando o professor para que o aluno seja atendido em suas necessidades. 

IV – Caso a unidade escolar identifique a necessidade de especialistas para avaliação do 

aluno, buscando identificar todos os elementos que podem estar interferindo em seu desenvolvimento, 

deverá encaminhá-lo aos setores competentes, zelando para que o mesmo seja atendido em todas as 

suas necessidades. 

V – O aluno que já tenha ficado retido ao final de um termo, somente poderá ser retido 

novamente se a unidade escolar atender às seguintes condições: 

a) Demonstrar que durante o período letivo esgotou todas as possibilidades de recuperação 

do aluno; e 

b) Comprovar que tenha cumprido as providências indicadas nos incisos III e IV deste artigo; 

e 

c) Apresentar uma proposta de trabalho que demonstre a necessidade de retenção do aluno 

por mais um período letivo, indicando no documento as atividades a serem trabalhadas 

semanalmente e evidenciando nessa proposta que a retenção beneficiará o aluno nos 

anos escolares subseqüentes; e 

d) Obtiver o parecer favorável do Conselho de Termo e da Secretaria Municipal da Educação, 

após análise dos documentos estabelecidos nas alíneas anteriores. 

  

Art. 18 Aos alunos da Educação de Jovens e Adultos aprovados ao final do Curso serão 

conferidos históricos escolares contendo certificado de conclusão equivalente aos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, com as especificações cabíveis, possibilitando a continuidade dos estudos no 

ciclo seguinte. 

 

 Art. 19 Devem ser garantidos aos jovens e adultos o aproveitamento de estudos e 

conhecimentos realizados antes do ingresso do aluno no curso de EJA, bem como os critérios para 

verificação do rendimento escolar, transformados em horas-atividade a serem incorporados no 

currículo escolar do estudante. 
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Art. 20 O atestado de escolaridade do aluno na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– Anos Iniciais, será condicionado ao processo de avaliação sendo sua normatização e realização de 

competência do Sistema Municipal de Educação de Limeira. 

 

Art. 21 As normas de gestão e convivência, bem como as sanções e os recursos cabíveis, 

específicas para Educação de Jovens e Adultos – Anos Iniciais, deverão ser explicitadas no Regimento 

da Escola, elaborado com a participação representativa dos envolvidos no processo educativo e 

aprovado pelo Conselho de Escola. 

Parágrafo único. O Regimento da Escola deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal da 

Educação para homologação. 

 

Art. 22 É indicado à Secretaria Municipal da Educação um estudo visando uma reorganização 

curricular da Educação de Jovens e Adultos – Anos Iniciais, propondo até o final de 2012, a este 

Conselho, formas alternativas de organização, inclusive carga horária e jornada docente que atendam 

às características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. 

 

Art. 23 Esta Indicação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

CONCLUSÃO DA COMISSÃO 

 

A Comissão de elaboração das normas para a Educação de Jovens e Adultos, em nível de 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, na Rede Municipal de Ensino de Limeira/SP, acompanha o voto 
da Relatora. Diante do exposto, propõe-se ao Plenário a aprovação da presente Indicação e do anexo 
Projeto de Deliberação. 

 
Limeira, 22 de setembro de 2011. 
 
Denise Alvarinho 
Presidente da Comissão 
 
Sandrine Cristina Ibañes Rossini 
Relatora 
 

Edivaldo Mendes da Costa 

Membro 

 

Sandra Regina Toledo Rodovalho 

Membro 
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Marisa de Souza Cunha Moreira 

Membro 

 

 

 

DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

 

 

O Conselho Municipal da Educação de Limeira aprova a presente Indicação. 

 

Sala das Sessões, em Limeira-SP, 22 de setembro de 2011. 

 

 

 

 

 

               Regina Helena Baron Freire 

Presidente do Conselho Municipal da Educação 

                                 Limeira/SP 

 

 


