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Síntese das Contribuições dos Grupos de Trabalho 

Currículo em Movimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

Reorganização da EJA 

 

Apresentação 

Os Grupos de Trabalho (GTs) foram espaços abertos de discussão sobre temas relacionados 

diretamente à oferta da EJA no DF e imprescindíveis ao processo de reorganização em curso. Os temas são 

os seguintes: 

I. Educação Inclusiva     

II. Educação nas Prisões  

III. Formação e Material Didático       

IV. Educação a Distância  

V. Educação Profissional 

Os participantes dos GTs reuniram-se nos meses de março a julho de 2013 e sintetizaram suas 

principais contribuições no presente texto. Assim como o Texto-Base, os parágrafos numerados deste 

documento são passíveis de destaques, por meio de adição, supressão e modificação. Após a plenária final, o 

texto será sistematizado como subsídio para a elaboração das Diretrizes Políticas, Operacionais, 

Pedagógicas e Curriculares para a EJA no DF.  

Recomendamos que os representantes das CREs realizem leitura e discussão prévias do texto-base a 

fim de que o espaço de discussão e contribuição nas plenárias seja proveitoso e proporcione a construção 

coletiva para os avanços necessários à EJA no DF. 

 

I. Educação Inclusiva  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica destinada aos jovens e 

adultos inseridos no mundo do trabalho, com empregabilidade ou não, que buscam iniciar ou continuar seu 

percurso escolar.  Em função das especificidades dos estudantes da EJA com necessidades educacionais 

especiais é inviável a aplicação de um modelo similar ao adotado no ensino regular, que oferece o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em turno contrário. 

Nesse contexto, o GT de Educação Inclusiva na EJA propõe o AEE no mesmo turno, visto que a 

permanência do estudante jovem e adulto na escola durante dois turnos diários provocaria uma concorrência 

entre a inclusão na escola e a inclusão na sociedade, podendo privá-lo do direito a uma atividade 

profissional, interferindo seriamente em sua inserção social e cidadã. 

Salienta-se que, para a formação continuada do professor da EJA, serão apresentadas propostas de 

cursos sobre educação inclusiva em parceria com a EAPE.  

A. Formas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

1. Atendimento Educacional Especializado Generalista: 

Os estudantes portadores de Necessidades Educacionais Especiais (deficiência intelectual/mental, 

deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento) serão atendidos 

individualmente ou em grupos. Eles frequentarão as aulas dos componentes curriculares, que se 

matricularem, na classe comum e serão atendidos na sala de AEE no mesmo turno no horário 

correspondente aos demais componentes.  

 

 

 

 



2 
 

2. Atendimento Educacional Especializado de Deficiente Visual: 
a) O 1º segmento será ofertado no Centro de Ensino Especial de Deficiente Visual (CEEDV) para que os 

estudantes sejam alfabetizados em braile (estudantes cegos) ou com materiais de escrita e leitura ampliados 

(estudantes com baixa visão). Concomitantemente aos componentes curriculares do 1º segmento, esses 

estudantes cursarão os componentes curriculares específicos de orientação e mobilidade, Atividade de Vida 

Autônoma e Social (AVAS), digitação e Sorobã que possibilitarão sua independência no processo de 

inclusão em classe comum a partir do 2º segmento.  

b) No 2º e 3º segmentos os estudantes serão matriculados em classes comuns e o AEE será realizado no polo 

de Deficientes Visuais. 

3. Atendimento Educacional Especializado de Deficiente Auditivo 

O atendimento aos estudantes com deficiência auditiva poderá ocorrer das seguintes formas: 

a) Atendimento em Unidades Especiais, para os estudantes do 1º, 2º e 3º segmentos que apresentarem 

diminuição da acuidade auditiva e que se encontrarem em situação pedagógica que requeira atendimento 

educacional e apoios especializados específicos em razão da perda auditiva. Os professores serão 

especializados na educação de surdos. O proceso educacional será conduzido em uma perspectiva bilíngue, 

em que a Libras será a primeira língua e a modalidade escrita do português será a segunda língua. A unidade 

escolar (UE) que optar por essa forma de atendimento deverá solicitar adesão à GREB formalmente, com 

vistas a Coordenção de Educação de Jovens e Adultos (CEJAd) e à Coordenação de Educação Inclusiva 

(COEDIN), tendo que adequar o PPP ao novo formato e apresentá-lo à aprovação da comunidade escolar. 

b) Atendimento em classes comuns com presença do professor especialista/intérprete educacional nas 

turmas do 2º e 3º segmento. A UE que optar por essa forma de atendimento deverá solicitar adesão à GREB 

formalmente, com vistas a CEJAd e à COEDIN, tendo que adequar o PPP ao novo formato e apresentá-lo à 

aprovação da comunidade escolar. 

B. Organização 

4. A proposta de Atendimento Educacional Especializado para o 1º segmento organiza-se semestralmente 

(100 dias letivos). Os estudantes com necessidades educacionais especiais frequentarão a classe comum e 

terá o AEE em horários específicos integrado a sua carga horária conforme especificidade de cada escola e 

estudante. A UE que ofertar AEE deverá solicitar adesão à GREB formalmente, com vistas a CEJAd e à 

COEDIN, tendo que adequar o PPP ao novo formato e apresentá-lo à aprovação da comunidade escolar 

5. Para o 2º e 3º segmentos, serão ofertados em curso presencial e a distância. No formato presencial, a 

organização do semestre letivo poderá ocorrer das seguintes formas: 

a) Organização em um único momento de 100 dias letivos: os estudantes serão matriculados por 

componente curricular e poderão disponibilizar 5h/a (5 horas/aulas semanais) para o AEE. Essa 

flexibilização poderá ser maior ou menor, de acordo com a especificidade de cada escola e estudante. A 

unidade escolar (UE) que optar por essa forma de atendimento deverá solicitar adesão à GREB formalmente, 

com vistas a CEJAd e à COEDIN, tendo que adequar o PPP ao novo formato e apresentá-lo à aprovação da 

comunidade escolar. 

b) Organização em 02 (dois) momentos de 50 (cinquenta) dias letivos: neste caso, os estudante com 

necessidades educacionais especiais poderão flexibilizar a matrícula em 4 (quatro) componentes curriculares 

e destinar o restante da carga horária ao AEE no mesmo turno. Essa flexibilização poderá ser maior ou 

menor, de acordo com a especificidade de cada escola e estudante. A unidade escolar (UE) que optar por 

essa forma de atendimento deverá solicitar adesão à GREB formalmente, com vistas a CEJAd e à COEDIN, 

tendo que adequar o PPP ao novo formato e apresentá-lo à aprovação da comunidade escolar. 

6.  No formato a distância o estudante terá acompanhamento na sala de AEE ou em pólos destinados a 

auxiliar, orientar e adequar às atividades pedagógicas aos alunos com necessidades educacionais especiais. 
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II. Educação de Jovens e Adultos nas Prisões 

A Educação de Jovens e Adultos nas prisões não se limita apenas à escolarização, mas também 

reconhece à educação como direito humano fundamental para a constituição de pessoas autônomas, críticas 

e ativas frente à realidade em que se encontram. Neste contexto, a EJA nas prisões do Distrito Federal será 

ofertada por meio de cursos presenciais, semipresenciais e a distância. 

Para promover o acesso, a permanência e o êxito das pessoas privadas de liberdade na Educação de 

Jovens e Adultos, deve-se considerar a recomendação do Projeto Educando para a Liberdade - primeira 

dimensão- relaciona-se à mobilização e à articulação das pastas das Secretarias da Educação e da 

Administração Penitenciária para uma oferta educacional coordenada. Sem que essa relação esteja 

estabelecida em bases sólidas, a tendência é de que uma Secretaria sempre responsabilize a outra pelo não 

atendimento. Sendo assim, a SEEDF terá como objetivos garantir o direito à educação dessas pessoas e 

comprometer-se com o fortalecimento de interlocução entre as instituições envolvidas e seus principais 

dirigentes. Serão empreendidas ações conjuntas que garantirão disponibilidade de espaços com 

equipamentos, acessibilidade de materiais didáticos pedagógicos e de apoio adequados e suficientes, 

conforme, formato ofertado. 

A população privada de liberdade caracteriza-se como público bastante heterogêneo, com acentuada 

diversidade etária, etnicorracial, sociocultural, de gênero e de orientação sexual. Institucionalizadas, 

mantidas dentro de suas celas, estão impedidas de desfrutar das oportunidades sociais trazidas com a 

convivência humana. A ausência das mesmas nos vários espaços sociais impede o estabelecimento dos laços 

indispensáveis para qualquer pessoa se identificar e se tornar parte de um determinado grupo. 

A garantia da oferta de EJA em curso presencial será priorizada, o que significa proporcionar a esses 

estudantes uma compreensão mais real acerca da vida. Essa oferta é compreendida igualmente, como 

instância de construção coletiva que proporciona a essas pessoas um convívio de participação social não 

contemplado em nenhum outro espaço da prisão. 

 

Formatos de Oferta 

A) O Presencial 

7. O formato presencial será ofertado em todas as unidades prisionais para todos os segmentos. O semestre 

poderá ser organizado em cem dias e/ou em dois blocos de cinquenta dias, concomitantes, conforme 

demanda. A educação profissional, na modalidade Proeja e Proeja-Fic, será assumida como política de 

qualificação profissional, considerando-se as possibilidades do mundo do trabalho e da economia local; 

assim como, as oportunidades colocadas pela Economia Solidária. Também, será ofertado o Programa 

Nacional Mulheres Mil, conforme Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011.   

8. Será assegurada a todos os estudantes à complementação de conteúdos por meio aulas indiretas nos dias 

em que não houver aula presencial devido a problemas internos de segurança e às especificidades de cada 

Núcleo de Ensino de cada unidade prisional, ressaltando que essa não poderá ultrapassar 20 % (vinte por 

cento) da carga horária prevista por componente curricular.  

B) O Semipresencial 

9. Será ofertado para as pessoas que, por decisão dos agentes de segurança, com parecer de servidores de 

áreas como saúde, serviço social e educação, não tiverem condições de frequentar diariamente a escola.  

Nesse formato, serão assegurados aos alunos encontros presenciais. O semipresencial será desenvolvido por 

meio de módulos escritos e de mídias/CD, que devem atender aos critérios estabelecidos pela segurança. Os 

professores que atuarem no sistema prisional terão carga horária prevista para o acompanhamento e 

avaliação dos estudantes. 

C) A Distância 

10. A Educação de Jovens e Adultos em curso a distância (EJA/ EaD) contemplará as pessoas presas que 

não tiverem condições de frequentar os espaços regulares da escola por diversos motivos, inclusive os 

trabalhadores que atuam nas diversas áreas internas das prisões. A EJA/EaD utilizará ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e/ou material didático impresso e/ou mídia que devem seguir os critérios estabelecidos 

pela segurança. O acompanhamento pedagógico será realizado por professores tutores, inclusive com 

encontros presenciais, previamente agendados. 
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III. Formação e Material Didático 

Amplia-se o conceito de material didático para além do livro (ou qualquer outro tipo de material 

impresso, como apostilas) e incluir outras possibilidades como portifólios, murais, relatórios, feiras 

culturais, memoriais, saraus, análise de rótulos, produção de blogs, entre outros. Assim, as ações seriam 

colaborativas, resultado de profundas reflexões e estudos do currículo, de práticas pedagógicas discutidas 

pelo grupo, considerando as peculiaridades e interesses da comunidade escolar. No entanto, caso sejam 

adotados materiais impressos, que estes estejam em consonância com a realidade do DF e que sua 

elaboração seja realizada por meio de chamada pública que valorize experiências e produções locais.  

11. A concepção de material didático na EJA será indissociável da proposta curricular e da concepção de 

formação continuada dos docentes.  

12. À EJA devem ser garantidos os meios para acesso a materiais como softwares educativos e portais 

educativos, audiovisuais, jogos e materiais de manipulação, coleções, livros e kits didáticos, literários e 

paradidáticos, individuais e coletivos, bem como manuais dos estudantes e professores. 

13. Como uma política de formação docente, a SEEDF valorizará a atuação do professor como 

pesquisador/elaborador de projetos por meio de formação e valorização de multiplicadores em atuação no 

próprio ambiente escolar, conforme levantamento de necessidades específicas, certificando as atividades 

formativas desenvolvidas pelo próprio coletivo de trabalho.  

14. Aposta na construção coletiva e sequencial de oficinas de aprendizagens, considerando uma concepção 

metodológica que se fundamente no trabalho coletivo como princípio educativo perpassando pelos seguintes 

eixos interventivos: pesquisa-ação - sistematização - avaliação. Igualmente, as ações de formação 

continuada de educadores para a EJA deve dispor de materiais didáticos que contemplem a singularidade 

dos docentes e discentes trabalhadores que participariam da escolha e dos estudos que indicariam as 

inúmeras possibilidades de aprendizagens ao optarem pela utilização desses materiais; 

15. Garantia de (concursos/chamadas públicas) que promovam a elaboração coletiva de materiais didáticos 

com ênfase em projetos de utilização do Programa de Descentralização Administrativa Financeira (PDAF), 

valorizando o conhecimento de professores e estudantes da EJA. 

IV. Educação a Distância  

A EJA a Distância- EJA/EAD poderá ser ofertada para o 2º e 3º segmentos. Será organizada 

considerando que a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio 

da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos, em ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), mídia e/ou materiais didáticos impressos. 

16. A expansão da oferta de EJA/EaD na SEEDF adotará a seguinte estrutura: unidade educacional 

credenciada – reconhecida como matriz – escolas pólos e escolas de apoio presencial, observadas as 

exigências estabelecidas pela Resolução nº 01/2012 do CEDF.  

17. A ampliação da oferta da EJA/EaD requer a consequente adequação do quadro de profissionais da 

educação, de forma a contribuir com o acesso, a permanência e o êxito do estudante. Os professores deverão 

se submeter a processo seletivo específico para atuar na Educação de Jovens e Adultos a distância.  

18. As unidades escolares da rede pública do DF interessadas em ofertar a EJA em curso a distância poderão 

optar por serem: escola matriz, escola polo ou escola de apoio presencial. 

18.1 - As unidades escolares interessadas em ofertar a EJA/EaD na condição de unidade educacional 

credenciada – reconhecida como matriz - deverão iniciar o processo de elaboração de proposta 

pedagógica, solicitar adesão à GREB com vistas à CEJAd e providenciar as demais condições 

exigidas para seu respectivo credenciamento junto ao CEDF. 

18.2 - As unidades interessadas em ofertar a EJA/EaD na condição de escola polo, disporão de 

equipe de professores tutores que utilizarão o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e/ou mídia 

e/ou materiais didáticos impressos disponibilizados pelos professores conteudistas da escola matriz. 
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18.3 - As unidades interessadas em ofertar a EJA/EaD na condição de escola de apoio presencial 

disporão de uma sala de informática e um professor generalista responsável, com formação 

adequada, por turno, para orientar os alunos presencialmente nas atividades e conteúdos dos diversos 

componente curriculares. 

19. A matrícula na EJA/EaD será realizada por componente curricular e poderá ocorrer em qualquer tempo, 

condicionada à disponibilidade de vagas. Os estudantes poderão optar pela matrícula concomitante nos dois 

cursos: EaD e presencial, desde que a UE os oferte. Nesse caso, no ato da matrícula o estudante deverá 

indicar quais os componentes curriculares cursará em EaD e quais fará de forma presencial. Os estudantes 

de EJA podem solicitar transferência e ter seus estudos aproveitados da EaD para o presencial ou do 

presencial para a EaD, desde que observadas as disposições legais vigentes. 

20. O processo de tutoria poderá ser realizado de três formas: via AVA, por meio do telefone ou 

presencialmente. O material didático-pedagógico para os estudantes da EJA/EaD será elaborado pelos 

professores tutores/conteudistas e disponibilizado em formato digital, por meio do AVA, e/ou mídia e/ ou 

material impresso.  

21. A avaliação da EJA/EaD será realizada de forma contínua e processual pela equipe de tutoria, pela 

coordenação do curso e pelos estudantes com o objetivo de analisar os instrumentos utilizados durante o 

processo de ensino e de aprendizagem, o material didático, a linguagem, o meio de veiculação, o 

desenvolvimento dos conteúdos, o formato pedagógico adotado e a avaliação da aprendizagem. O resultado 

obtido da avaliação da aprendizagem será o indicador fundamental para subsidiar o redimensionamento e a 

implementação de novas ações. O resultado final da avaliação no AVA será expresso por meio de conceito 

 

V. Educação Profissional 

A Educação Profissional na EJA é demanda histórica do público atendido, visto que o trabalho 

constitui-se como prioridade e o estudo uma necessidade de melhoria das condições de vida e trabalho. Para 

esse atendimento diferenciado, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) propõe à Rede Pública 

o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Esse programa pretende possibilitar o acesso à formação (cursos 

de qualificação profissional ou técnicos) de forma integrada em tempos e currículos, ampliando as 

possibilidades de inserção, reinserção e ascensão no mundo do trabalho. 

O Proeja foi instituído, em âmbito federal, pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. O principal 

objetivo do programa é integrar duas grandes modalidades de ensino, a Educação de Jovens e Adultos e a 

Educação Profissional. Em 2012, a oferta de cursos Proeja foi fortalecida pela Resolução CNE/CEB nº 06, 

de 20 de setembro de 2012, ao definir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

No Distrito Federal, esse Programa terá a configuração adequada às necessidades da rede pública, por 

meio de itinerários formativos que, conforme definido pela Resolução CNE/CEB nº 06/2012, é o conjunto 

das etapas (saídas intermediárias) que compõem a organização da oferta da Educação Profissional 

contemplando a sequência das possibilidades articuláveis da oferta de cursos de Educação Profissional, 

programado a partir de estudos quanto aos itinerários de profissionalização no mundo do trabalho, à 

estrutura sócio-ocupacional e aos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos de bens ou 

serviços, o qual orienta e configura uma trajetória educacional consistente. 

 O programa contará também com o financiamento suplementar provido por outro programa federal, o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei nº 

12.513, de 26 de outubro de 2011, que estabelece dentre o público prioritário, o sujeito da EJA. 

 

22. A proposta é que o Proeja, a princípio, seja de forma presencial nas unidades escolares com oferta de 

EJA, ressalvando-se que o Proeja em Educação a Distância desenvolvido na Escola Técnica de Ceilândia 

manter-se-á com a possibilidade de ampliação nos outros Centros Educação Profissional da SEEDF. 

23. Para a implementação do Proeja, as UE do DF farão opção por um currículo flexível e integrado 

organizado em função da formação profissional, que configurará também como eixo integrador do currículo. 

A proposta é que a adesão das escolas seja feita por meio da escolha de um Curso Técnico e, a partir dele, 

seja elaborado o itinerário formativo. 
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24. Ampliar a oferta de Proeja de acordo com as necessidades da comunidade e de seus arranjos produtivos, 

além de descentralizar o alcance das Escolas Técnicas. Para isso, será realizado um levantamento inicial dos 

perfis dos cursos técnicos pretendidos a fim de que pelo menos quatro escolas ofertem o mesmo curso com 

saídas intermediárias certificadas para que seja possível a circulação de estudos e para que haja continuidade 

dessa política pública. 

25. As saídas intermediárias certificadas propostas constituir-se-ão de cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) de duzentas horas, dois no 1º segmento da EJA (anos iniciais do ensino fundamental), dois 

no 2º segmento da EJA (anos finais do ensino fundamental) cuja carga horária poderá ser aproveitada no 3º 

segmento para a certificação do Proeja Técnico.  

26. É importante esclarecer que o Proeja Técnico será ofertado no 3º segmento da EJA na forma integrada, 

presencial, em seis semestres e os cursos FIC ofertados no primeiro e segundo segmentos da EJA serão 

aproveitados como parte do itinerário formativo. 

_____________________________________________________________________________________ 

Novas propostas inclusas por meio de deliberação da Plenária de Ceilândia, Taguatinga e Brazlândia:  

27. Para concretizar a oferta do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – o Currículo da EJA deve atender a 

escola que optar por essa oferta destinando carga-horária específica para a oferta de disciplina de formação 

profissional para o PROEJA-FIC no Ensino Fundamental e para o PROEJA – EM, no ensino médio. 

28. No Ensino Fundamental a disciplina destinada a formação profissional ofertará uma (1) aula semanal e 

deverá fazer parte da distribuição semanal das disciplinas. Ela será denominada como Fundamentos para o 

Mundo do Trabalho, atendendo assim a demanda de formação pleiteada. 

29. A disciplina poderá ser ofertada por um professor contratado com recursos do PRONATEC que agrupará 

seu planejamento ao planejamento coletivo da instituição – PPP, viabilizando assim a integração entre as 

modalidades. 

30. A oferta do PROEJA no Ensino Médio deve atender condições preliminares, tais como: instituição com 

infraestrutura adequada, material didático próprio e recursos humanos específicos. 

31. É condição preliminar um estudo técnico da CEJAd e da CEPROF sobre as condições estruturais e de 

recursos humanos para aprovar a opção feita pela escola na oferta do PROEJA. 


