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Acrescente ao item I do anexo IV - Metas e Prioridades -

Adoção de providências para implementação de estratégia para fomento da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), previstas no Plano Nacional e Estadual de Educação com ampliação de
oferta de vagas na rede pública estadual de ensino.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Considerando que é dever constitucional do Estado, nos termos do artigo 208, I da CF,
garantir a oferta de educação básica gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade apropriada.
Considerando que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional reafirma ser dever do
Estado a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos
trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola e que a educação de jovens e
adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos
ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a
aprendizagem ao longo da vida.
 Considerando que a Lei nº 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação elenca os em suas
metas os dispositivos a respeito da educação de jovens e adultos, tais sejam:
Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos,
de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste
Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25%
(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Estratégias: 8.1. institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de
fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as
especificidades dos segmentos populacionais considerados; 8.2) implementar programas de
educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam
fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da
vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por
cento) a taxa de analfabetismo funcional. Estratégias: 9.1. 9.1) assegurar a oferta
gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação
básica na idade própria; 9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino
fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de
jovens e adultos; 9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia
de continuidade da escolarização básica; 9.4) criar benefício adicional no programa
nacional de transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de
alfabetização; 9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e
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adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em
parceria com organizações da sociedade civil; 9.6) realizar avaliação, por meio de exames
específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15
(quinze) anos de idade; 9.7) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de
jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde,
inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com
a área da saúde; 9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de
ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos
penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração; 9.9) apoiar técnica e
financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as);
9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos
e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de
trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos; 9.11) implementar programas de capacitação tecnológica da
população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de
escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas
de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as
universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão
desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que
favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população; 9.12) considerar, nas
políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção
de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e
atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de
valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos
temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional. Estratégias: 10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos
voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação básica; 10.2) expandir as matrículas na educação de
jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com
a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e
da trabalhadora; 10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a
educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público
da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações
itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade
de educação a distância; 10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos
com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e
adultos articulada à educação profissional; 10.5) implantar programa nacional de
reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física
de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 10.6) estimular a
diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e
a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses
alunos e alunas; 10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a
equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que
atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 10.8) fomentar a
oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras
articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades
sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na
modalidade; 10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante,
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que
contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito
da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 10.10) orientar a
expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de
modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-
se formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração; 10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de
saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular
dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.
Considerando que a Lei nº 16.279/2016, Plano Estadual de Educação de São Paulo, prevê as
seguintes metas e estratégias a respeito da educação de Jovens e adultos:
Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove)
anos, de modo a alcançar o mínimo de 12 (doze) anos de estudo até o último ano de vigência



do PEE, para as populações do campo, das regiões de menor escolaridade dos Municípios do
Estado, dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média
entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Estratégias: 8.1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para
correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado e recuperação e progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as
especificidades dos segmentos populacionais. 8.2. Implementar políticas de educação de
jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola
e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade
da escolarização, após a alfabetização inicial. 8.3. Garantir acesso gratuito a exames de
certificação da conclusão do ensino fundamental e médio. 8.4. Buscar a expansão da oferta
gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço
social e de formação, que atuam no Estado, vinculadas ao sistema sindical, de forma
concomitante ao ensino ofertado na rede pública, para os segmentos populacionais
considerados. 8.5. Efetivar, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o
acompanhamento e monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos
populacionais considerados, e identificar motivos de absenteísmo para a garantia de
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento
desses estudantes na rede pública estadual de ensino. 8.6. Efetivar busca ativa, em
colaboração com os Municípios, de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e
proteção à juventude.
Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
97,5% (noventa e sete inteiros e cinco décimos por cento) até o 5º (quinto) ano de
vigência do PEE e, até o final da vigência, superar o analfabetismo absoluto e reduzir em
pelo menos 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional no Estado.
Estratégias: 9.1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, em regime
de colaboração com Municípios, a todos os que não tiveram acesso à educação básica na
idade própria. 9.2. Realizar diagnóstico, em regime de colaboração com Municípios, dos
jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda
ativa por vagas na respectiva educação. 9.3. Garantir, em regime de colaboração com a
União e os Municípios, continuidade e ampliação das ações de alfabetização de jovens e
adultos, com garantia de continuidade da escolarização básica. 9.4. Realizar chamadas
públicas regulares para educação de jovens e adultos, com ampla divulgação, utilizando
recursos audiovisuais e meios de comunicação de massa, promovendo busca ativa em regime de
colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil e com
outras Secretarias estaduais. 9.5. Executar ações de atendimento ao estudante da educação
de jovens e adultos por meio de ações suplementares de transporte e alimentação e
articulação com a área da saúde. 9.6. Apoiar técnica e financeiramente ações inovadoras na
educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às suas
necessidades específicas. 9.7. Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as
necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do
analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da
velhice nas escolas. 9.8. Sensibilizar interna e externamente os agentes da educação em
relação à modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA como direito, garantindo vários
modelos de atendimento (CEEJA, CIEJA, CIEJA Ensino Médio, EJA FIC, EJAS Jovem, MOVA, EJA
modular). 9.9. Promover o direito à educação de qualidade e implementar políticas públicas
de EJA, realizando os investimentos necessários. 9.10. Garantir o acesso e a permanência
dos educandos da EJA na alfabetização e sua continuidade nos ensinos fundamental e médio,
de maneira compartilhada, nas redes municipais e estadual de ensino. 9.11. Criar
metodologia específica para o trabalho com a EJA, em consonância com os princípios
defendidos nos documentos dos ENEJAs - "Encontro Nacional de Educação de Jovens e
Adultos", dos EREJAs - "Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos", da conferência
preparatória da "VI Confintea - Conferência Internacional de Educação de Adultos" e dos
documentos das conferências internacionais. 9.12. Propor alterações nos cursos de
pedagogia e licenciaturas, estabelecendo diretrizes para a formação em EJA na pedagogia e
nas licenciaturas, inclusive com estágio. 9.13. Garantir que as ações para a EJA promovam
alfabetização emancipadora e implementem cursos referentes às etapas e modalidades da
educação básica, na forma presencial e nos períodos diurno e noturno. 9.14. Adotar
proposta pedagógica interdisciplinar, que leve em conta as vivências de jovens e adultos e
os aspectos históricos, sociais, políticos, e culturais, por meio de processo de
escolarização que respeite a relação teoria-prática e vise ao exercício pleno da
cidadania. 9.15. Assegurar que a rede estadual de ensino, em regime de colaboração com as
dos demais entes federados, mantenha programas de atendimento e de formação, capacitação e
habilitação de educadores de jovens e adultos, para atuar de acordo com o perfil deste
alunado. 9.16. Implementar, na EJA, a formação contínua dos profissionais em educação, a
partir de proposta conjunta das instituições de Educação Superior e Institutos de
Pesquisa. 9.17. Garantir a alfabetização de jovens e adultos do campo, indígenas,



quilombolas e de populações itinerantes, com a produção de recursos didáticos específicos,
e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas
comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas, de acordo com
as especificidades de cada região. 9.18. Assegurar, até a vigência deste plano, a toda a
população acima de 18 anos que tenha concluído o ensino fundamental, acesso ao ensino
médio, público, gratuito e de qualidade.
Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional. Estratégias: 10.1. Fomentar, em regime de colaboração entre os entes
federados, na educação de jovens e adultos, ações voltadas à conclusão da educação básica
e à formação profissional inicial. 10.2. Fomentar a integração da educação de jovens e
adultos com a educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as
características do público e considerando as especificidades das populações itinerantes e
do campo, privadas de liberdade e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na
modalidade de educação a distância. 10.3. Ampliar as oportunidades profissionais dos
jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. 10.4. Estimular a
diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e
a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e
prática, nos eixos da ciência, trabalho, tecnologia e cultura e cidadania, de forma a
organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos. 10.5.
Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos, de metodologias
específicas e de instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a
formação continuada dos profissionais da educação da rede pública estadual que atuam na
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. 10.6. Fomentar a oferta
pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulada à educação de
jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.10.7. Orientar a
expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de
modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando
formação específica dos professores e implementação de diretrizes nacionais em regime de
colaboração, conforme previsto nas Diretrizes Nacionais para Educação de Jovens e Adultos
Privados de Liberdade.10.8. Articular a EJA com a  educação profissional, com a
participação conjunta de diferentes Secretarias estaduais.
Meta 11 - Ampliar em 50% (cinquenta por cento) as matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50%(cinquenta por
cento) da expansão no segmento público.
Considerando a necessidade de aprimoramento da política pública de educação de jovens e
adultos, execução de estratégias e concretização das metas dos Planos Nacional e Estadual
de Educação é medida que se impõe.
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