
RESOLUÇÃO Nº 02 CME, de 03 de dezembro de 2003

Fixa  normas  para  a  oferta  da  Educação  de  Jovens  e

Adultos no Sistema Municipal de Ensino – Passo Fundo.

O Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais,

com base na Lei Federal 9394/96 e nas Leis Municipais nº 3861/02 e nº 3975/02.

     RESOLVE:

   

Art.  1º  -  Esta  Resolução Fixa  normas para a  oferta  e estruturação da Educação de Jovens e

Adultos no Sistema Municipal de Ensino do Município de Passo Fundo, à luz do caráter próprio

desta modalidade de educação, que se destina àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de

estudos no ensino básico no nível fundamental na idade própria, com características adequadas às

suas necessidades e disponibilidades, embasada no princípio de educação para toda vida.

Art. 2º - A Educação de Jovens e Adultos no nível fundamental será desenvolvida através de uma

Proposta Metodológica adequada a esta modalidade, consubstanciada em Planos de Estudos e

confirmada no Regimento Escolar da instituição integrante do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 3º - A Educação de Jovens e Adultos no nível fundamental poderá ser oferecida através de:

I – iniciativas voltadas para a alfabetização de jovens e adultos do Ensino Fundamental;

II – propostas metodológicas desenvolvidas por estabelecimentos integrantes do Sistema

Municipal  de  Ensino  organizadas  de  acordo  com  as  normas  vigentes,  voltadas  ao  Ensino

Fundamental, consubstanciada em Planos de Estudos e consolidadas nos respectivos Regimentos

Escolares.

Parágrafo  Único:  Alguns  alunos  poderão  levar  3.200  horas  ou  mais  para  concluir  o  Ensino

Fundamental;  outros  poderão  concluir  em  espaço  de  tempo  menor,  considerando  seus

conhecimentos anteriores e seus espaços-tempo próprios de aprendizagens.
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Art. 4º - A idade mínima para ingresso na Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental

é de 15 anos completos. Fica vedada matrícula e a assistência de criança ou adolescente de faixa

etária compreendida na escolaridade universal obrigatória, de sete a quatorze anos completos.

                                                                                                                                      

Art.  5º  -  A Proposta Pedagógica,  base indispensável  que orienta  as práticas  educativas,  deve

respeitar as Diretrizes Curriculares Nacionais e do Sistema Municipal de Ensino, atendendo aos

princípios nelas expressos, abrangendo as áreas de conhecimento na própria vida, que possibilite

o exercício da cidadania.

Art.  6º  - A oferta do Ensino Fundamental  para Jovens e Adultos,  deverá garantir padrões de

qualidade, mediante a comprovação da existência de recursos físicos e didáticos, equipamentos e

corpo docente habilitado para o atendimento do nível de ensino, em conformidade com as normas

nacionais e desta Resolução.

a) Art.  7º  -  O  órgão  público  responsável  pela  administração  do  sistema,  proverá  as

condições para a organização da Educação de Jovens e Adultos, bem como educadores

habilitados,  anos  iniciais  e  finais  do Ensino  Fundamental  e  a  necessária  formação

continuada, para que a qualidade pedagógica possa ser garantida.

Art.  8º  -As  escolas  deverão  conjugar  a  educação  presencial  e  a  educação  a  distância  no

Regimento Escolar e Planos de Estudos, considerando o desenvolvimento de uma proposta de

formação continuada e planejamento para os professores.

Parágrafo Único: A carga horária à distância (semipresencial) não poderá exceder, a vinte por

cento da carga horária do curso.

Art.  9º  -  Conforme  o  art.  5º  da  Resolução  CNE/CEB  01/00,  os  componentes  curriculares

conseqüentes ao modelo pedagógico próprio da Educação de Jovens e Adultos e expressos nas

propostas pedagógicas das unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às

diretrizes  curriculares  tais  como  formulados  no  Parecer  CNE/CEB  11/2000  e  no  Parecer

CNE/CEB 04/98, suas respectivas resoluções e as orientações do Sistema de Ensino.
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Parágrafo Único: Como modalidade do Ensino Fundamental, a identidade própria da Educação de

Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará

pelos princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das

diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a

assegurar:

I – quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de

propiciar  um  patamar  igualitário  de  formação  e  restabelecer  a  igualdade  de  direitos  e  de

oportunidades face ao direito à educação;

II  –  quanto  à  diferença,  a  identificação  e  o  reconhecimento  da  alteridade  própria  e

inseparável dos jovens e adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada

qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores;

III – quanto à proporcionalidade,  a disposição e alocação adequadas dos componentes

curriculares  face  às  necessidades  próprias  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  com espaços  e

tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa

comum aos demais participantes da escolarização básica.

Art.  10º  -  A  avaliação,  deverá  considerar  as  características  dos  alunos  desta  modalidade  de

ensino, possibilitando avanços progressivos segundo os tempos de aprendizagem de cada um.

Art.  11º  -  As  escolas  poderão  aferir  e  reconhecer,  mediante  avaliação,  conhecimentos  e

habilidades  obtidos  em  processos  formativos  extra-escolares,  de  acordo  com  as  normas

estabelecidas nos Regimentos Escolares.

Art.  12º  -  A certificação  será  de  responsabilidade  das  Escolas  e  da  Secretaria  Municipal  de

Educação  que  se  responsabilizarão  pela  expedição  de  históricos  escolares  e  certificados  de

conclusão do Ensino Fundamental.

Art. 13º - A autorização de funcionamento e estruturação desta modalidade de ensino compete ao

Conselho  Municipal  de  Educação,  mediante  aprovação  do  Regimento  Escolar  e  Proposta

Pedagógica.
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Art. 14º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Em 03 de dezembro de 2003.

Maria Arlete Pereira – Relatora

Ana Beatriz Dias Mendes

Antônio Rogério Espíndola

Carla Corrales Garcez

Lair de Fátima Serena de Moraes

Luiz Ilon Lyrio de Oliveira

Maria Inês Malaquias

Marlene Jesus de Almeida Machado 

Neusa Thomas Tessaro

Salete Cleusa Bona

Stela Maris Miranda Martins

Aprovada, por unanimidade, pela Plenária, em sessão de 01 de outubro de 2003.

   

Carla Corrales Garcez

Presidente
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