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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Portaria nº 294/SME/16 

Dispõe sobre a normatização da Educação de 
Jovens e Adultos correspondente aos Anos Iniciais 
(EJA I) para alunos atendidos pelo Programa de 
Incentivo à Qualificação (PIQ) e na Casa do Idoso. 

 O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, considerando: 

 o disposto na Lei Federal nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDBEN), 
especificamente nos § 1º e  §2º  do artigo 37; 

 o disposto na Lei Municipal nº 8.943/13, em especial no artigo 1º, no inciso VI do artigo 2º e no 
§1º do artigo 4º;   

 o inciso I do artigo 4º da Resolução CNE/CEB nº 03 de 15/06/10; 

 a Deliberação CME nº 01/11, especificamente o artigo 5º; 

 a Indicação CME 01/11; e 

 a necessidade de normatizar o atendimento e o funcionamento da Educação de Jovens e 
Adultos correspondente aos Anos Iniciais para os alunos atendidos pelo Programa de Incentivo à 
Qualificação e na Casa do Idoso,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - O curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA I) de que trata esta Portaria, destina-se 
aos alunos atendidos pelo Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ) e na Casa do Idoso que 
não tiveram a oportunidade de concluir, na idade própria, os estudos correspondentes aos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
Parágrafo único: Excepcionalmente no ano de 2017, poderão ser matriculados os alunos 
remanescentes da EJA I da EMEF Mercedes Rachid Edwards, devendo a direção da escola 
encaminhar para Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos a listagem dos mesmos para 
autorização da matrícula. 

 
Art. 2º - O curso de Educação de Jovens e Adultos ( EJA I ), oferecido em regime de progressão 
continuada, terá a duração total de 1280 (hum mil duzentos e oitenta) horas, distribuídas em 
04 (quatro) fases de 320 (trezentos e vinte) horas. 

 
Art. 3º - Cada fase do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA I) terá a duração de 40 
(quarenta) semanas, cada uma delas com 08 (oito) horas, distribuídas em 02 (dois) dias. 

 
Art. 4º - Caberá a cada unidade escolar definir, de acordo com sua proposta pedagógica, a 
carga horária semanal por componente curricular.  

Art. 5º- Para efetivar a matricula no curso, os candidatos deverão constar de listagem 
encaminhada à Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de 
Educação pelos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social responsáveis pelo Programa 
de Incentivo à Qualificação (PIQ) e pela Casa do Idoso. 
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Art. 6º - No ato da matrícula, o candidato que não comprovar escolaridade anterior deverá 
submeter-se à avaliação de competência aplicada pela unidade escolar, a fim de identificar a 
fase em que será incluído. 

§1º - Serão considerados comprovantes de escolaridade atestados ou declarações fornecidas 
por escolas e ou registro no sistema PRODESP. 

§2º - Mesmo comprovando a escolaridade, o aluno poderá ser reclassificado no ato da 
matrícula ou até o final da 10ª semana, correspondente ao 1º bimestre, nos termos em que 
dispõe a legislação sobre o assunto. 

Art. 7º - Em cada fase serão realizados dois Conselhos de Classe/Fase, ao final de cada 20 
(vinte) semanas de estudo, para avaliar o desempenho, a aprendizagem e a frequência dos 
alunos. 

Parágrafo único:  No segundo Conselho, emitir-se-á também o parecer final. 

Art. 8º - Ao término da 4ª fase, os alunos que não tiverem condições de prosseguir nos 
estudos poderão cumprir, a critério do Conselho de Classe/Fase, mais uma Fase de 
programação específica de recuperação, desde que continuem sendo atendidos pelo Programa 
de Incentivo à Qualificação (PIQ) ou na Casa do Idoso. 

Art. 9º - A frequência exigida para promoção é de 75% (setenta e cinco), conforme estabelece 
a legislação vigente. 

Art. 10 - Cabe à unidade escolar, com a participação do corpo docente, a elaboração do plano 
de ensino, o registro da frequência e do rendimento escolar dos alunos, que deverão ficar na 
escola, à disposição da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 11 - O aluno que, ao expirar o prazo de sua inserção no Programa de Incentivo à 
Qualificação (PIQ), não tiver concluído o curso de EJA I, será encaminhado para outra unidade 
da REM, mais próxima de sua residência e que ofereça essa modalidade, para prosseguir seus 
estudos. 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria 
117/SME/13. 

 

São José dos Campos, 24 de outubro de 2016. 

 

       Luiz Carlos de Lima 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Publicada no Boletim do Município nº 2355, p. 22, em 28.10.2016 


