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CONCEITO
• O valor da distorção é calculado em anos e
representa a defasagem entre a idade do
estudante e a idade recomendada para a série que
ele está cursando. O estudante é considerado em
situação de distorção ou defasagem idade-série
quando a diferença entre a idade do aluno e a
idade prevista para a série é de dois anos ou mais.

CONTEXTO - BR/RS

REGIÕES DO ESTADO RS

RESOLUÇÃ0 343 DE 11 DE ABRIL DE2018
CEEd /RS
CONSOLIDA NORMAS RELATIVAS À OFERTA DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS – EJA, NO SISTEMA ESTADUAL DE
ENSINO. EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA,
DEFINE PROVIDÊNCIAS PARA A GARANTIA DO ACESSO E
TRANSTORNO
GLOBALEDO
PERMANÊNCIA
DE ADOLESCENTES
JOVENS COM
DEFASAGEM IDADE/ETAPA ESCOLAR NA OFERTA DIURNA.
DESENVOLVIMENTO E ALTAS
ACRESCENTA O INCISO X NO ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO
CEED Nº 320,
DE 18 DE JANEIRO
DE 2012, E OS §§ 4º E
HABILIDADES
OU SUPERDOTAÇÃO.
5º AO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO CEED Nº 334/2016.
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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
encontram-se na faixa etária de escolarização
obrigatória, são conduzidos, muitas vezes
compulsoriamente, à oferta noturna. Tal prática
conflitua com a definição de que a Educação de
Jovens e Adultos destina-se a jovens, adultos e idosos
que não tiveram acesso à educação obrigatória na

JUSTIFICATIVA
•

•

Garantir acesso e permanência de adolescentes,
jovens, adultos e idosos com defasagem
idade/etapa escolar na oferta sequencial diurna.
o CEEd propõe alternativas para um novo arranjo
dessa modalidade educativa, considerando os
inúmeros dispositivos legais nacionais e estaduais
que já regulam a EJA.

JUSTIFICATIVA
• MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO;
• CONSTITUIÇÃO FEDERAL-EMENDA Nº 59/2009
• I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos
os que a ela não tiveram acesso na idade
própria;

ALTERAÇÕES LDBEN
LEI 9394/1996

• Art. 4º O dever do
Estado com educação
escolar pública será
efetivado mediante a
garantia de:
I-ensino fundamental
obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na
idade própria;

•

•
•

•

LEI 12.796/2013
I - educação básica
obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, organizada
da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino
fundamental;
c) ensino médio;

ALTERAÇÕES DA LDBEN
LEI 9394/1996

• ART.4º

• I-ensino
fundamental
obrigatório e
gratuito,
inclusive para os
que a ele não
tiveram acesso
na idade própria;

LEI 12.796/2013
• ART.4º
• IV - acesso público e gratuito
aos ensinos fundamental e
médio para todos os que não
os concluíram na idade
própria;
• VII - oferta de educação
escolar regular para jovens e
adultos, com características e
modalidades adequadas às
suas
necessidades
e
disponibilidades, garantindo-se
aos que forem trabalhadores
as condições de acesso e
permanência na escola;

ALTERAÇOES DA LDBEN
LEI 9394/ 1996

LEI 13.632/2018

• ART.37. A educação de • ART.37
jovens e adultos será • A educação de jovens e
adultos
será
destinada
destinada àqueles que
àqueles que não tiveram
não tiveram acesso ou
acesso ou continuidade de
estudos
nos
ensinos
continuidade
de
fundamental e médio na
estudos no ensino
idade própria e constituirá
fundamental e médio
instrumento para a educação
na idade própria.
e a aprendizagem ao longo
da vida.

ART. 37 LDBEN
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na
idade
regular,
oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas
as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.

CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 3/2010
•

Institui Diretrizes Operacionais para a
Educação de Jovens e Adultos nos
aspectos relativos à duração dos cursos e
idade mínima para ingresso nos cursos de
EJA; idade mínima e certificação nos
exames de EJA; e Educação de Jovens e
Adultos desenvolvida por meio da
Educação a Distância

RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3
ART.5º PARAGRAFO ÚNICO
•
Para que haja oferta variada para o pleno
atendimento dos adolescentes, jovens e adultos
situados na faixa de 15 (quinze) anos ou mais,
com defasagem idade-série, tanto
sequencialmente no ensino regular quanto na
Educação de Jovens e Adultos, assim como nos
cursos destinados à formação profissional, nos
termos do § 3º do artigo 37 da Lei nº 9.394/96,
torna-se necessário:

INCISSO I E II
•

•

I - fazer a chamada ampliada de estudantes para
o Ensino Fundamental em todas as modalidades,
tal como se faz a chamada das pessoas de faixa
etária obrigatória do ensino;
II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de
ensino a estabelecerem, de forma colaborativa,
política própria para o atendimento dos
estudantes adolescentes de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos, garantindo a utilização de
mecanismos específicos para esse tipo de alunado
que considerem suas potencialidades,
necessidades, expectativas em relação à vida, às

PARECER Nº 6 CNE/CEB 2010

•

•

propõe oferta mais ampla da EJA na forma
presencial com avaliação em processo, de forma a
completar o atendimento da Educação Básica para
múltiplas idades próprias.
[...]Os argumentos passam pela alegação de
juvenilização da EJA, o que evitaria, no entender
do CNE, uma “migração perversa” do ensino
sequencial
regular
para
a
EJA e
a
compatibilização do conceito de jovem entre a

LEI FEDERAL 13.005/2014
PLANO NACIONAL DA
EDUCAÇÃO
Diretrizes cf. art.2º

Com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação a
qualificação e ampliação da oferta de Educação de
Jovens e Adultos é essencial na superação de
desigualdades educacionais historicamente mantidas
em nossa sociedade.

LEI ESTADUAL Nº 4.705, de 25 de junho de 2015

PLANO ESTADUAL EDUCAÇÃO - PEE
•

•

Destaca-se dentre as diretrizes e metas para Educação
de Jovens e adultos para as populações urbanas e do
campo, respeitando o pertencimento etnicorracial, os
conhecimentos e valores próprios desse público, na
faixa etária de 15 a 17 anos, com qualificação social e
profissional, para jovens que estejam fora da escola e
com defasagem idade/etapa escolar.
Outra 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.

NORMAS DO CEEd
Resolução CEEd nº 340, de 21 de março de
2018, que Define Diretrizes Curriculares para o
Ensino Médio no Sistema Estadual de Ensino.
Estabelece que a oferta do Ensino Médio deverá
acolher as populações jovens, adultas e
idosas,
com
propostas
pedagógicas
adequadas
ao
seu
processo
de
desenvolvimento, garantindo sua permanência
e conclusão dos estudos.

DESTAQUES DA RESOLUÇÃO
RELAÇÃO DEFASAGEM / IDADE
SERIE.





REAFIRMA QUE:
Educação de Jovens e Adultos – EJA,
modalidade de ensino destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos
no ensino fundamental e médio na idade
obrigatória,
A idade de escolaridade obrigatória, dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos. A pessoa entre 12 (doze)
e 18 (dezoito) anos de idade é adolescente,
segundo o ECA. A idade mínima para o ingresso
na EJA noturna e EJA EaD, no ensino
fundamental e médio é de 18 (dezoito) anos

DESTAQUES DA RESOLUÇÃO
RELAÇÃO DEFASAGEM / IDADE
SERIE
Destaca :
 que o direito de todos e todas à educação básica
implica o acesso e a permanência com
aproveitamento até a conclusão do ensino médio,
preferencialmente aos 17 (dezessete) anos.


a responsabilidade do poder público de garantir as
condições para que as instituições de ensino
elaborem
e
materializem
Projetos
PolíticoPedagógicos adequados aos adolescentes em
situação de defasagem idade/etapa escolar,

DESTAQUES DA RESOLUÇÃO
RELAÇÃO DEFASAGEM / IDADE
SERIE.






Em caráter excepcional, para estudantes de 15 (quinze) a
17 (dezessete) anos mantem-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.
É garantido aos estudantes de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos a permanência no ensino sequencial,
com currículo e organização pedagógica adequados a
sua faixa etária, preferencialmente no turno diurno.
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

DESTAQUES DA RESOLUÇÃO
RELAÇÃO DEFASAGEM / IDADE
SERIE
As Instituições de ensino devem implementar






projetos pedagógicos contemplando
diferenciação curricular para os adolescentes
com defasagem idade/etapa escolar, podendo ser
adotado como referência o Programa Trajetórias
Criativas.
Haverá prioridade na implantação de programas
diferenciados, para atendimento diurno para jovens
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em
defasagem idade/etapa escolar, na modalidade
EJA ou sequencial.
Os respectivos programas deve ser avaliada, no

DESTAQUES DA RESOLUÇÃO
RELAÇÃO DEFASAGEM / IDADE
SERIE

A partir de 02 de janeiro de 2020, não serão
permitidas novas matrículas na EJA noturna
para estudantes com idade inferior a 18
(dezoito) anos;
 Estudantes com idade inferior a 18 (dezoito)
anos, matriculados até 02 de janeiro de
2020, tem direito a concluir seus cursos noturnos


DESTAQUES DA RESOLUÇÃO
DEFASAGEM-IDADE/SÉRIE.
CABE AS MANTENEDORAS:
 garantir
processos formativos contínuos que
promovam a superação da visão de transferência
automática para EJA a partir dos 15 (quinze) anos.
 a organização e a oferta de programas pedagógicos
diferenciados, para atendimento de adolescentes na
faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos com
defasagem idade/etapa escolar.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
a)PÚBLICO ALVO:
 jovens, adultos e idosos
b) ETAPAS:
anos iniciais (presencial)e ou anos finais
ensino
fundamental e ensino médio
C)TURNO:
Diurnos ; para jovens com projetos pedagógicos
específicos, apropriados para a idade preferencialmente
associados a formação para o mundo do trabalho, a partir
de 15 anos.
NOTURNO: a partir de janeiro de 2020 acima dos 18 anos

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS







CARGA HORARIA/DURAÇÃO DO CURSO :
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.
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;
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

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS





AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA EJA DEVEM;
adotar metodologias baseadas na construção
formativa e processual de conhecimentos, atitudes,
valores e habilidades na forma presencial ou
Educação a Distância (EaD), prever no seu Projeto
Político-Pedagógico no Regimento Escolar e Plano
de Estudos;
Prever no Projeto Político-Pedagógico e no
Regimento Escolar Atendimento Educacional
Especializado– AEE, para o publico alvo da
Educação Especial

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


o poder publico deve oferecer o NEEJA (Núcleos de
Educação
de
Jovens
e
Adultos)

O NEEJA é um estabelecimento de ensino que não
se caracteriza como uma "escola", mas um espaço
educativo onde a oferta de exames supletivos
fracionados é feita ao jovem e adulto, a partir de
uma análise e avaliação de seus estudos formais e
informais, que realizou ao longo de sua vida
pessoal,
profissional
e
escolar.

IMPLEMENTAÇÃO








O prazo máximo para a implementação desta Resolução é de 2
(dois) anos, a contar da sua publicação.
Os Regimentos Escolares com disciplinação da EJA,
independentemente do interstício de 3 (três) anos, previsto na
Resolução CEED nº 288, de 21 de setembro de 2006, devem ser
encaminhados ao Conselho para exame e aprovação até 6 (seis)
meses antes de findar os dois 2(dois) anos referidos, tendo sua
vigência no período letivo seguinte.
O estudante tem o direito de concluir o curso de EJA sob a égide do
Regimento Escolar que iniciou, podendo, mediante manifestação,
concluir o curso sob o novo regramento.
A Instituição de Ensino com oferta regular diurna que não
contempla, no seu texto regimental a implementação de projetos
pedagógicos contemplando diferenciação curricular, para estudantes
de 15 a 17 anos no ensino sequencial diurno terá o prazo de 2 (dois)
anos, para incluir matéria pertinente no seu Regimento Escolar.

MAIS UMA VEZ........

• MUITO OBRIGADO EM
COMPARTILHAR ESSE
MOMENTO COM TODOS
VOCÊS.

