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I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), por
meio do Departamento de Legislação Escolar (DLE), encaminhou expediente a este
Conselho Estadual de Educação (CEE) em 25/09/20, pelo qual o Departamento de
Educação Profissional/Coordenação de Jovens e Adultos solicitou:

A Diretoria de Educação (Deduc), por meio da Coordenação de Educação
de Jovens e Adultos (CEJA) do Departamento de Educação Profissional
(DEP), encaminha, a este egrégio Conselho Estadual de Educação (CEE),
uma Proposta de Matriz Curricular para o Ensino Médio, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos (EJA), a ser implementada, no ano letivo de
2021, na rede pública de ensino do Estado do Paraná.
Entendeu-se que a adequação da Matriz implementada em 2020, para o
Ensino  Médio,  não  está  proporcionando  ao  estudante  o  cumprimento
mínimo  da  carga  horária  estabelecida  para  a  etapa.  Nesse  sentido,
observamos que uma nova Matriz Curricular para o Ensino Médio, com a
revisão da carga horária dos componentes curriculares e sua redistribuição
nos semestres, se faz necessária.
Diante  do  exposto,  solicitamos  ao  Conselho  Estadual  de  Educação  a
apreciação e o parecer da nova Proposta de Matriz Curricular para o
Ensino Médio da EJA. (sem grifo no original)
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O  Departamento  de  Educação  Profissional/Coordenação  de
Jovens e Adultos encaminhou a seguinte justificativa para a alteração da proposta
solicitada:

Segundo  os  dados  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios
(PNAD), divulgado pelo IBGE (2019), o Estado do Paraná encontra-se em
4º lugar entre os Estados que têm muitos jovens com idade entre 15 e 17
anos fora da escola. Os dados ainda registram que existe uma demanda
de, aproximadamente, quatro milhões de pessoas que necessitam cursar a
modalidade EJA. Desse total, apenas 4% da demanda existente é atendida
e apenas 5% dos matriculados concluem uma das etapas necessárias para
conclusão dos estudos.
Em  2019,  foi  solicitado,  à  Companhia  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação  do  Paraná  (Celepar),  dados  sobre  a  conclusão  dos
estudantes  matriculados  até  aquele  momento,  e  constatado  que,  em
média, levam até cinco anos para concluir o Ensino Fundamental-Fase II
e/ou  o  Ensino  Médio.  Esse  levantamento  estatístico  constatou  que  a
proposta da EJA, elaborada em 2006 e ainda vigente, precisa ser renovada
para  aprimorar  o  atendimento,  aumentar  a  oferta  de  escolarização  e
possibilitar ao educando o término dos seus estudos dentro de um prazo
previsível.
Sendo assim, o primeiro passo para a reorganização foi dado em 2019,
quando  proposto  uma  adequação  curricular  nas  matrizes  do  Ensino
Fundamental-Fase  II  e  do  Ensino  Médio.  Nessa  adequação,  a  carga
horária  dos  componentes  curriculares  de  cada  uma  das  etapas  foi
redistribuída e a oferta passou a ser semestral e não mais por disciplina.
Nesse mesmo ano, essa proposta foi apresentada ao CEE e aprovada pelo
Parecer CEE/ BICAMERAL n.º 231/19, para ser implementada no início de
2020.
No ano corrente (2020), e com a implementação em curso, foi observado
que a adequação para o Ensino Fundamental - Fase II obteve êxito em sua
aplicabilidade, aumentando o número de concluintes na etapa. No entanto,
no Ensino Médio, a adequação não obteve o efeito esperado. Com uma
análise ainda em curso, entendeu-se que a adequação da Matriz para o
Ensino  Médio  não  está  proporcionando  ao  estudante  o  cumprimento
mínimo  da  carga  horária  estabelecida  para  a  etapa,  causando  o
afastamento da escola.
Nesse sentido, observamos que uma nova Matriz Curricular para o Ensino
Médio, coma revisão da carga horária dos componentes curriculares e sua
redistribuição nos semestres, é necessária.
Diante do exposto, para o ano letivo de 2021, solicitamos a este egrégio
Conselho de Educação, a análise da presente proposta curricular.

Destacamos, também, as seguintes informações contidas no
processo:

Organização da Matriz Curricular do Ensino Médio

a) O semestre 1 corresponde a 100% dos conteúdos curriculares da carga
horária total das disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Química e Sociolo-
gia e representam os conteúdos curriculares da 1ª, 2ª e 3ª séries.
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b) O semestre 2 corresponde a 100% dos conteúdos curriculares da carga
horária total das disciplinas de Biologia, Física, LEM, Educação Física e Fi-
losofia e representam os conteúdos curriculares da 1ª, 2ª e 3ª séries.
c) O semestre 3 corresponde a 100% dos conteúdos curriculares da carga
horária total das disciplinas de Matemática, História e Geografia e repre-
sentam os conteúdos curriculares da 1ª, 2ª e 3ª séries.
d) Nesta nova organização, não há uma sequência a ser seguida para ma-
trícula em cada semestre, pois a carga horária total de cada um dos com-
ponentes curriculares da Matriz está contemplada num mesmo semestre.
e) O estudante poderá ser matriculado em até 02 (dois) semestres distin-
tos, desde que em turnos diferentes.
f) Os estudantes que cursaram uma Matriz diferente da ofertada atualmen-
te terão respeitados os seus diretos, e as disciplinas já concluídas e/ou
com aproveitamento serão computadas.
g) Para o ano 2021, será oportunizado aos estudantes que se encon-
tram cursando a Matriz Curricular proposta em 2020, que concluam os
estudos na organização  que ingressaram.  A oferta  será  concomitante  a
nova organização dos semestres 1, 2 e 3, e atenderá os alunos que esta-
vam cursando os semestres 1 e 3 do Ensino Médio, que aprovados, farão
os semestres 2 e 4, respectivamente.

O  processo  foi  convertido  em  Diligência  à  Secretaria  de
Estado da Educação e do Esporte para providências em 12/11/20 e retornou a este
Conselho em 24/11/20.

O processo original foi distribuído à Relatoria da Conselheira
Taís  Maria  Mendes  na  Câmara  do  Ensino  Médio  e  da  Educação  Profissional
Técnica de Nível  Médio. Entretanto,  tendo em vista o Parecer apresentado pela
Relatora, este Conselheiro, Jacir José Venturi, solicitou vista dos autos.

II-MÉRITO

 Trata-se do pedido de apreciação da nova Proposta de Matriz
Curricular do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos.

Em face da justificativa e das informações encaminhadas pelo
Departamento de Educação Profissional/Coordenação de Jovens e Adultos, o pro-
cesso foi convertido em Diligência à Seed/PR em 12/11/20, para esclarecimento
quanto aos itens que seguem:

a) informar sobre as alterações realizadas na proposta curricular da qual
emergiu  a proposta de Matriz  Curricular  encaminhada para a alteração,
bem como enviar a referida matriz com a organização dos componentes
curriculares em hora/relógio;

3



E-PROTOCOLO DIGITAL Nº 16.931.911-1

 b) apresentar os critérios utilizados para a escolha das disciplinas  em cada
semestre;

c) expor os dados dos alunos matriculados no início do ano até o final do
primeiro semestre de 2020, com esclarecimento a respeito do contido na
justificativa da Seed/PR: a nova proposta   “não está proporcionando ao
estudante  o  cumprimento  mínimo  da  carga  horária  estabelecida  para  a
etapa, causando o afastamento da escola”;

d) informar sobre a implantação “gradativa” ou “simultânea”, esclarecendo
ainda sobre a situação do aluno em curso e do “aluno evadido”;

e) apresentar relatório de professores e diretores, bem como depoimentos
de  alunos  sobre  a  proposta  implantada  em 2020  e  a  proposição  para
implantação em 2021;

 f) informar se a presente proposta tem por base as Diretrizes Curriculares
para o Ensino Médio aprovadas pela Resolução CNE/CEB n° 3/2018, ou a
diretriz curricular que a antecede;

g) ajustar a proposta pedagógica e a presente solicitação, a fim de corrigir,
preservar e instruir as especificidades da modalidade Educação de Jovens
e Adultos na oferta educacional em curso, se houver, e pretendida.

O  processo  retornou  a  este  Conselho  em 24/11/20,  com os
seguintes esclarecimentos:

Em resposta  aos  questionamentos  da  diligência  da  Câmara  do  Ensino
Médio  e  da Educação Profissional  de  Nível  Médio,  o  Departamento  de
Educação  Profissional/Coordenação  de  Jovens  e  Adultos,  vem  a
esclarecer:
a) Matriz Curricular com a organização dos componentes curriculares em
hora/relógio;
A matriz curricular do Ensino Médio possui 1.200 horas definidas para a
etapa,  em três  Semestres  de  400  horas  cada,  e  as  disciplinas  com a
seguinte carga horária:

                                  [...]
b) Os critérios utilizados para a escolha das disciplinas no semestre:
A Coordenação de  Jovens  e  Adultos,  objetivando  a  melhoria  da  matriz
curricular  para  o  Ensino  Médio,  iniciou  em maio  do  ano  corrente,  uma
análise da matriz aprovada pelo Parecer BICAMERAL nº. 231/19. Dessa
análise, se iniciou um novo desenho que se assemelhasse a matriz atual,
para que não prejudicasse os estudantes, proporcionando aos que já estão
no  processo  de  escolarização,  bem  como,  para  estudantes  novos,  a
continuidade e a conclusão dos estudos. Nesse sentido, a matriz curricular
utilizada atualmente e a nova proposição, contemplam as disciplinas de
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Arte,  Língua  Portuguesa,  Química  e  Sociologia  no  Semestre  1;  as
disciplinas  correspondentes  aos  Semestres  2  e  3  da  matriz  atual,  são
contempladas  no  Semestre  3  da  nova  proposição;  e  as  disciplinas  do
Semestre 4 estão contempladas no Semestre 2. Esse posicionamento das
disciplinas nos semestres, facilita a transição entre os semestres ofertados
pelas Instituições de Ensino.

c) Dados de alunos matriculados no início do ano até o final do primeiro
semestre de 2020, com esclarecimento a respeito do contido na justificativa
da Seed/PR: a nova proposta está “causando o afastamento da escola”:
Em nossa justificativa, reiteramos o que é próprio da Educação de Jovens
e Adultos, entre outras situações, além de considerar a idade e os perfis
dos estudantes, dar importância ao Princípio da Proporcionalidade com a
adequação dos componentes curriculares face às necessidades próprias
da  EJA,  com  espaços  e  tempos  nos  quais  as  práticas  pedagógicas
garantam  aos  seus  estudantes  identidade  formativa.  Ao  se  utilizar  a
expressão  “causando  afastamento  da  escola”,  sua  empregabilidade  foi
causada  pelo  fato  do  aluno  cursar  dois  (2)  anos,  sendo  que,  existe  a
possibilidade de cursar a matriz do ensino médio em um (1) ano e meio.
Desta forma, buscamos uma ação reflexiva oportunizando uma matriz que
atingisse  as  expectativas  e  os  interesse  dos  estudantes,  visando  a
melhoraria  e  a  qualidade  do  ensino,  assim  como,  o  sucesso  da
aprendizagem, proporcionando ao aluno a conclusão do ensino médio num
menor tempo.

A seguir  apresentamos  o  quadro  referente  ao  1º  semestre  de  2020–
ENSINO MÉDIO, ano de implementação da nova organização curricular.

                                         […]

O  quadro  acima  indica  que  em  fevereiro  do  ano  corrente,  foram
matriculados nas escolas de Educação de Jovens e Adultos do Paraná, no
ensino médio, 43.743 estudantes. Desse total, 23.743 permaneceram em
atividades escolares e foram aprovados.  Entre  os meses de fevereiro  e
julho,  houve  uma  taxa  de  abandono  registrada  em  13,3%.  Apesar  de
alcançar  62,6%  dos  estudantes  que  chegaram  no  final  do  semestre,
acreditamos  que  a  reorganização  da  matriz  para  um  (1)  ano  e  meio,
motivará os estudantes para concluir seus estudos.
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d)  informações  claras  e  objetivas  quanto  à  forma  de  implantação
“gradativa” ou “simultânea”, esclarecendo sobre a situação do “aluno em
curso” e do “aluno evadido”:

De acordo com o protocolo,  Item 3.  “Organização Curricular”–  letra  f:  A
oferta dos semestres, para o Ensino Médio, durante o período de transição
das  propostas,  poderá  ocorrer  de  forma  independente  e  concomitante,
desde que haja disponibilidade de espaço físico e demanda de estudantes.
Da mesma forma, o Sub-item 4.3.4 “Organização da Matriz Curricular do
Ensino Médio”–letra g
Para o  ano 2021,  será oportunizado  aos estudantes que se encontram
cursando a Matriz Curricular proposta em 2020, que concluam os estudos
na  organização  que  ingressaram.  A  oferta  será  concomitante  a  nova
organização dos semestres 1, 2 e 3, e atenderá os alunos que estavam
cursando os semestres 1 e 3 do Ensino Médio, que aprovados, farão os
semestres  2  e  4,  respectivamente.  Nesse  sentido,  a  proposta  terá  sua
aplicabilidade  de  forma  simultânea,  sendo  oportunizado  aos  estudantes
que  concluam  os  estudos  na  organização  que  ingressaram.  Também,
respeitamos e acatamos o Parecer CNE/CEB nº.11/2000 que estabelece
para a Educação de Jovens e Adultos as funções reparadora, equalizadora
e qualificadora.

Exemplo1 “aluno em curso”:
O aluno  foi  matriculado  no  semestre  1  do  ensino  médio  em julho/20  e
concluiu  o  semestre  1  em dezembro/20.  Para  o  ano  de  2021,a  escola
ofertará  o  semestre  2  da  proposta  aprovada  pelo  Parecer  Bicameral
231/19, não havendo prejuízo ao educando.

Exemplo2 “aluno evadido”: Ao procurar a escola, esta fará uma análise das
disciplinas já concluídas,  matriculando o estudante no semestre em que
são ofertados os componentes curriculares que ainda falta cursar. Todas as
disciplinas concluídas serão aproveitadas integralmente, tendo seu registro
efetuado no sistema SERE.

e) relatório de professores e diretores, bem como depoimentos de alunos
sobre a proposta implantada em 2020 e a proposição para implantação em
2021, no Ensino Médio:

Foram convidados a participar do processo de discussão sobre a Matriz
Curricular para o Ensino Médio, via web, servidores das Escolas de EJA e
CEEBJA,  bem como,  os  técnicos dos  Núcleos  Regionais  de Educação.
Estabeleceu-se  como prioridade  promover  uma construção  participativa,
coletiva e democrática, possibilitando discussão e reflexão sob diferentes
olhares e com a participação dos que estão no dia a dia da escola. Dessa
forma,  considerou-se  assegurada  a  legitimidade  do  processo  de
construção. A Matriz Curricular apresentada, tem como objetivo contribuir
com a inclusão escolar,  o respeito a equidade e propiciar condições de
permanência  e  sucesso  na  escola.  Sendo  assim,  o  resultado  dessa
socialização e construção coletiva, permitiu a construção da nova matriz
curricular. Abaixo, estão apresentados os links utilizados para as reuniões
online, bem como, print do e-mail enviado a todas as escolas de EJA e
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CEEBJA, respetivamente. As devolutivas dos e-mails e dos arquivos, estão
anexadas ao presente protocolado.
[…]

 Consta à fl. 39 do protocolado, links de reuniões on-line, as
quais  ocorreram em 18/08/20,  20/08/20,  16/09/20 e  17/09/20,  bem como foram
encaminhados 58 (cinquenta e oito)  anexos de instituições de ensino referentes
NRE´s  de  Apucarana,  Área  Metropolitana  Norte,  Área  Metropolitana  Sul,  Assis
Chateaubriand,  Campo  Mourão,  Cascavel,  Cianorte,  Curitiba,  Francisco  Beltrão,
Foz  do  Iguaçu,  Goioerê,  Guarapuava,  Ibaiti,  Ivaiporã,  Jacarezinho,  Maringá,
Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Umuarama e
Wenceslau Braz.

 Este  Relator,  ao  pedir  vista  do  processo,  verificou  que a
Seed/PR,  por  meio do Departamento  de Educação Profissional/Coordenação de
Jovens e Adultos propõe para a EJA/EM (Ensino Médio) uma nova Matriz Curricular
que beneficiará os estudantes dessa modalidade, para iniciar no ano letivo de 2021.

Destarte, pautou-se nos seguintes fundamentos:

 1- 1.200h (um mil e duzentas) horas mínimas obrigatórias em
vez de serem ofertadas em 4 semestres de 300h (como se praticou em todo o ano
de 2020 e no 1º semestre de 2021), passarão a ser ofertadas em 3 semestres de
400h (com início no 2º semestre de 2021).

2- Essa alteração de Matriz beneficia os discentes, pois diminui 
o percurso de tempo para a sua terminalidade, ou seja, em vez de dois anos para 
conclusão do Ensino Médio, reduz para um ano e meio.

3-A EJA/EM atende pessoas com 18 anos ou mais, que buscam
a certificação para melhores chances de empregabilidade, promoção no emprego
ou para o acesso ao Ensino Superior.

4 - A oferta de três ou quatro disciplinas por semestre, com
início,  meio  e  fim,  favorece  o  ensino/aprendizagem  e  uma  maior  interação  do
docente com os estudantes.

Vale ressaltar que a disposição dos componentes curriculares
para compor cada semestre, conforme apresentada na grade curricular proposta
pela Seed, tem o mérito de não haver uma sequência obrigatória a ser seguida para
matrícula, pois a carga horária total de cada um dos componentes curriculares da
Matriz está contemplada num mesmo semestre. Destarte, o aluno pode começar a
EJA/EM em qualquer um dos 3 períodos/semestres. Outro fator importante na nova
Matriz,  é a  organização das disciplinas nos semestres,  que mesclam disciplinas
mais complexas com outras de menor complexidade.
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  A   Organização da Matriz Curricular do Ensino Médio, ora 
proposta, em hora relógio, apresenta-se assim distribuída:

a) Semestre 1 – Arte (50h), Língua Portuguesa (200h), 
Química (100h) e Sociologia (50h);

b) Semestre 2 - Geografia (100h), História (100h) e 
Matemática (200h) ;

c) Semestre 3 – Biologia (100h), Educação Física (50h), Física
(100h) e Filosofia (50h) e L.E.M. (100h).

É importante retomar que no modelo vigente (de 4 semestres),
as  disciplinas  de  Língua  Portuguesa  e  Matemática  têm sua  carga  horária  total
dividida  em  dois  semestres,  o  que  condiciona  a  uma  conclusão  parcial.  A
proposição da nova Matriz permite o início e término da carga horária total de todas
as disciplinas no próprio semestre, proporcionando ao estudante a conclusão das
disciplinas ou da etapa.

Salienta-se ainda que a nova proposta não altera os conteúdos 
dos componentes curriculares (estes já aprovados no Parecer 231/19, do CEE/PR) 
relativos às áreas de conhecimento do Ensino Médio, e assegura a terminalidade da
carga horária das disciplinas, no decurso do período letivo dos semestres.

Relevante destacar, também, que no 1.º semestre de 2020, a
Seed  iniciou  com  uma  equipe  de  gestores  e  terminou  com  outra,  por  motivos
diversos, inclusive de enfermidade. E nos referimos aos cargos-chave: Diretor de
Educação, Chefe do Departamento de Educação Profissional  e Coordenador da
EJA.  Nesse  contexto,  quando  no  mês  de  maio  de  2020,  este  relator  iniciou  a
elaboração do Parecer  sobre a Revogação do Parecer  231/19,  de  07/11/19,  da
Bicameral  do CEE/PR,  que foi  interposto pela APP -  Sindicato,  questionamos o
porquê da proposta da Seed ser  em 4 semestres,  uma vez que a maioria  das
ofertas  da  EJA/EM no  Brasil,  tanto  na  rede  pública  como  na  rede  privada,  se
sustentam em 3 semestres.

A resposta recebida foi que em 2019, o Diretor de Educação da
Seed,  idealizou  a  oferta  da  Matriz  Curricular  semestral  de  quatro  semestres  e
dezoito  (18)  horas/aulas  semanais,  concomitante  à  oferta  de  disciplinas
profissionalizantes. Nesse contexto, a oferta dos quatro semestres com um número
menor  de  aulas  semanais,  se  justificava.  Essa oferta  profissionalizante,  não foi
descartada pela Seed, mas vai ser estruturada após o término dos 3 semestres.
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 Ademais,  este  Conselho sugere  que seja  organizada,  com a
máxima  urgência,  a  oferta  da  EJA  semipresencial  de  qualidade  e  equidade,
permitindo uma flexibilização de horários e menos deslocamentos – ensino híbrido
ou  blended -  a propósito muito demandando nestes novos tempos. No presente
momento, esta oferta é exclusiva para os discentes da rede particular e para os
privados da liberdade.

Nessa perspectiva, a referida modalidade semipresencial, além
de  atender  de  forma  satisfatória  um  bom  contingente  de  jovens  e  adultos,  é
adequado  às  matrículas  dos  estudantes  com  “necessidade  de  frequência
diferenciada” – que são aqueles que, por exercerem funções laborais específicas,
não possuem condição de comparecer com regularidade de frequência às aulas
ministradas de 2.ª a 6ª feira.

 Considerando as singularidades da EJA - Ensino Fundamental
e  Médio  -  os  números  são  auspiciosos  quando  se  avalia  os  resultados  do
aproveitamento  dos  alunos  matriculados,  conforme  Despacho  de  05/10/20,  da
Seed/PR, e complementação em 16/03/21 pelo Coordenador da EJA da Seed:

*  1º  semestre/20:  42,3%,  ou  seja  41.936  discentes  foram
aprovados; o índice de desistentes foi de 14.4% de um total de 99.061 matrículas;

*  2º  semestre/20:  63,96%,  ou  seja  54.241  alunos  foram
aprovados; o índice de desistentes foi de 16,31% de um total de 84.800 matrículas.

É consensual a importância da EJA em sua "função reparadora,
equalizadora e qualificadora", tendo em vista que nosso Estado, de acordo com o
IBGE  (2019),  tem  4  milhões  de  jovens  e  adultos  acima  de  15  anos  que  não
concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio. No já citado Despacho de
05/10/20 da Seed, em referência aos dados coletados em julho de 2020, a EJA do
Paraná atende prioritariamente a faixa etária dos 18 aos 59 anos, público-alvo para
a EJA/EM, conforme a disposição abaixo:

* 14,7% dos alunos têm idade entre 15 e 17 anos

* 47,7% dos alunos têm idade entre 18 e 29 anos

* 36,3% dos alunos têm idade entre 30 e 59 anos
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Por  certo,  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  enfrenta  ainda
muitos  desafios  a  serem superados,  tais  como em contextos  de aprendizagem,
formação de professores e políticas públicas de melhorias à qualidade e equidade
da educação.

Vale destacar, quanto à modalidade de Educação de Jovens e
Adultos  que  compõe  a  Educação  Básica,  que  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação (LDB) n.° 9394/96 estabeleceu:

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por
forma diversa de organização,  sempre que o interesse  do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
[...]

Art. 37. 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.  (Redação  dada  pela  Lei  13.632,  de
06/03/2018)

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente,
com a educação profissional, na forma do regulamento. ( Incluído pela Lei n.°
11.741, de 2008)

Por  sua  vez,  a  Deliberação  n.º  05/2010,  de  13/12/10,  que
estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental
e Médio do Sistema de Ensino do Paraná, expõe:

Art.  12. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos autorizados e que
culminam com a expedição de certificados deverão ter a duração mínima
de dois (02) anos e um (01) ano e meio, respectivamente para o Ensino
Fundamental  e  para  o  Ensino  Médio,  independentemente  da  forma  de
organização curricular.

Dessa forma e considerando os esclarecimentos trazidos aos
autos  pelo  Departamento  de  Educação  Profissional/Coordenação  de  Jovens  e
Adultos,  passamos  à  proposta  de  alteração  da  Matriz  Curricular  para
implementação em 2021:
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De:

Matriz Curricular aprovada pelo CEE/BICAMERAL N.º 231/19,
de 07/11/19:
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Para:

 Matriz proposta para 2021 (fls. 35 e 36):

      

Sendo  assim,  considerando  que  a  Seed,  por  meio  do
Departamento de Educação Profissional/Coordenação de Jovens e Adultos propõe
para este Conselho a aprovação de uma nova Matriz Curricular para EJA/EM e
cumpre  por  meio  do  Despacho  de  05/10/20  as  determinações  solicitadas,  bem
como a proposição está em consonância com o artigo 12, da Deliberação n.º 05/10-
CEE/PR, entende-se que se faz necessário o atendimento ao pleito.

III - VOTO DO RELATOR

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  da  nova
Proposta de Matriz Curricular do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos, solicitada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por meio
do Departamento de Educação Profissional/Coordenação de Jovens e Adultos, para
implantação no ano de 2021.

12
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A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deverá:

a) oportunizar aos estudantes que se encontram cursando a
Matriz Curricular proposta em 2020, que concluam os estudos na organização que
ingressaram;

b) proporcionar adaptação aos estudantes que reprovaram ou 
já cursaram algumas disciplinas;

                      c)  recomendar  o  alinhamento  das  propostas  pedagógicas
curriculares  das  instituições de  ensino,  da  rede estadual,  à  legislação nacional,
estadual específica para a EJA, especialmente, à BNCC-EM;

                       d)  qualquer  pretensa alteração da oferta  da EJA definida no
Parecer  231/19  deverá  ser  objeto  de  manifestação  prévia  deste  CEE/PR;
  

e) enviar a este Conselho, 60 (sessenta) dias após o término de
cada semestre, um relatório que especifique o número de estudantes matriculados
que estão em transição e o número total de matriculados no início e no término
do respectivo semestre,  bem  como  o  número  de  aprovados  e  de reprovados,  e
ainda  os  fatos  relevantes  que  indiquem  o  melhor  aproveitamento  do  ensino-
aprendizagem dos estudantes. 
 

Encaminhe-se  este  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte para ciência e providência.

É o Parecer.

 Jacir José Venturi
Relator
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 DECISÃO DA CÂMARA
 A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto do Relator, com três votos favoráveis dos(as) Conselheiros(as): Ana
Seres Trento Comin, Jacir José Venturi e Oscar Alves e três votos contrários das
Conselheiras: Fabiana Cristina de Campos, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria
Mendes,  todas  com  declaração  de  voto,  e  com  mais  um  voto  favorável  de
qualidade do Conselheiro Presidente da Câmara: Oscar Alves.

                           Curitiba, 18 de março de 2021.

Oscar Alves
Presidente da CEMEP
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DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRÁRIO1 

 

 

E-PROTOCOLO DIGITAL Nº 16.931.911-1                               DATA: 25/09/20 

Interessado: Secretaria de Estado da Educação / Departamento de Educação 
Profissional / Coordenação de Jovens e Adultos 

Município: Curitiba 

Assunto: Pedido de apreciação da nova Proposta de Matriz Curricular do Ensino 
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

 

O princípio do direito público subjetivo de acesso e permanência de 
jovens e adultos à uma educação pública com qualidade social segue ameaçado! 

A concepção de Educação de Jovens e Adultos (EJA) está ancorada na 
luta histórica dos profissionais da educação e educandos/as por uma EJA de 
qualidade social, que garanta ao(à) jovem e ao(à) adulto(a) trabalhador(a):  igualdade 
de condições para o acesso e à permanência na escola em padrão de qualidade; 
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; e a oferta de 
educação escolar formal para jovens e adultos(as), com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades.  

As Diretrizes Curriculares Paranaenses para a Educação de Jovens e 
Adultos foi formulada a partir da seguinte concepção: 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n. 9394/96), em 
seu artigo 37, prescreve que ‘’a Educação de Jovens e Adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino 
Fundamental e Médio na idade própria’’. É característica dessa Modalidade de 
Ensino a diversidade do perfil dos educandos, com relação à idade, ao nível 
de escolarização em que se encontram, à situação socioeconômica e cultural, 
às ocupações e a motivação pela qual procuram a escola (DCE/EJA, 2006, 
p.27). 

 

 
1 Baseado no protocolado em tela e em documento elaborado pelo Fórum Paranaense de EJA, de 
julho/2020. 
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Também, postula que: 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), como modalidade educacional que 
atende a educandos-trabalhadores, tem como finalidades e objetivos o 
compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de 
modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica, e adotem atitudes 
éticas e compromisso político, para o desenvolvimento da sua autonomia 
intelectual (DCE/EJA, 2006, p.27). 

 

    Ou seja, tais Diretrizes reconhecem e coadunam com o fato de que a 
organização curricular da EJA, assegurada as condições político-pedagógicas pelo 
Estado por meio de políticas públicas, deve sustentar sua condição de modalidade 
da Educação Básica, com modo próprio de organização. Essa é a concepção de EJA 
manifesta no Parecer nº. 11/2000 do Conselho Nacional de Educação, de relatoria do 
Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, que identifica os sujeitos dessa modalidade 
de ensino e considera suas condições etárias, étnico-raciais, de gênero, físicas e 
intelectuais, sociais, políticas, econômicas, territoriais, laborais e de acesso às 
tecnologias, na organização de sua oferta e para que, de fato, ela tenha qualidade.  

  Todavia, o que tem ocorrido a partir das orientações da SEED/PR 
desde 2019 é uma descaracterização da modalidade, não respeitando as 
especificidades dos sujeitos-trabalhadores e os excluindo cada vez mais do processo 
educativo, pela inadequação da oferta, que certamente se agravará com uma 
reformulação que acentua as limitações para acesso e permanência na escola. 

O primeiro aspecto a ser considerado nessa análise é o da 
padronização de calendários fixos associada à imposição da semestralidade, fatores 
que confirmam esta total descaracterização da EJA. Historicamente, esta modalidade 
educacional foi construída para atender sujeitos diferentes, em locais diferentes, de 
formas diferentes. A EJA não é um ensino regular aligeirado! Esse é o fundamento 
do Parecer CNE/CEB n.º 13/2012 quando trata da necessária flexibilidade e 
adequação do projeto político-pedagógico das instituições com oferta de EJA: 

 

Nesse sentido, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, o projeto 
político-pedagógico e o regimento escolar devem propor um modelo 
pedagógico adequado a essa modalidade de ensino “assegurando a 
identificação e o reconhecimento das formas de aprender dos 
adolescentes, jovens e adultos e a valorização de seus conhecimentos 
e experiências.” Os componentes curriculares, ainda conforme esse 
Parecer, devem favorecer condições de igualdade formativa, adequando 
tempos e espaços educativos em face das necessidades específicas dos 
estudantes.  
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Na mesma direção, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica orientam que os cursos de EJA devam pautar-se pela 
flexibilidade tanto no currículo, quanto no tempo e espaço escolares, 
visando:  

a) romper a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, 
de modo a permitir percursos individualizados e conteúdos significativos 
para os jovens e adultos;  

b) prover suporte e atenção individual as diferentes necessidades dos 
estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades 
diversificadas; [...] 

 

Em sentido contrário, a unificação da sua organização curricular com 
base em calendário padrão acaba, de vez, com a importante e necessária autonomia 
que as escolas, por meio dos Conselhos Escolares, têm para organizar seus 
calendários de acordo com as especificidades e as realidades encontradas pelos 
estudantes em seus locais de trabalho, conformando uma organização no tempo e 
no espaço, que permita que as pessoas possam se matricular, frequentar as aulas e 
concluírem seus estudos. 

A oferta da EJA por meio de uma organização semestral única em 
bloco de disciplinas desrespeita o tempo pedagógico das pessoas que estudam, e de 
quem pretende estudar na EJA. Contraria os preceitos das Diretrizes Curriculares de 
EJA que afirmam que “o currículo deve ser organizado de forma que lhes possibilite 
transitar pela estrutura curricular, de acordo com o seu tempo próprio de construção 
da aprendizagem” (DCE/EJA, 2006, p.36). E também fere o Art. 37 da Lei nº. 9394/96: 

 

Art. 37 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. 
§ 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.  
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas 
e complementares entre si. 
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Outro aspecto a ser analisado é a consequência da rigidez do 
cronograma semestral que impossibilita a matrícula adequada do estudante para 
atender suas necessidades educacionais. Com a organização curricular em bloco de 
disciplinas  caracteriza-se como um retrocesso em que o/a estudante trabalhador/a é 
obrigado a se matricular em 4(quatro) disciplinas (ainda que não tivesse 
disponibilidade para tal) e também não pode frequentar e ser aprovado em apenas 
uma. Ou seja, é tudo ou nada. 

Isto tem feito com que muitos educandos reprovem ou sejam 
excluídos do sistema, por não conseguirem, devido às adversidades e 
especificidades vividas por cada um, frequentar as quatro disciplinas do bloco ao 
mesmo tempo. 

Além disso, os educandos matriculados antes de 2020, que faziam 
parte da sala de recursos multifuncional e que cursavam as disciplinas conforme as 
suas possibilidades e tempo pedagógico, tiveram que ser matriculados nos blocos e 
cursar as quatro disciplinas impostas pela organização curricular adotada e 
incorporada ao Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE). Com isso, não 
puderam cursar a sala de recursos, ficando sem apoio pedagógico, pois, na EJA, a 
sala de recursos é frequentada no mesmo turno de estudo, devido a maioria dos 
educandos ser adulto e/ou jovem trabalhador. Considerando o fato de que a grade de 
horários estava totalmente preenchida, os estudantes não tinham como estar em dois 
lugares ao mesmo tempo. Ou seja, houve um engessamento na organização e oferta 
escolar que prejudicou e está prejudicando os estudantes em sua 
escolarização/formação. 

Com a crescente denúncia desses problemas, a SEED migrou a 
matrícula dos estudantes para o Sistema Estadual de Jovens e Adultos (SEJA), que 
organiza as matrículas por disciplina, para que eles pudessem cursar apenas as 
disciplinas que necessitavam ou faltavam concluir, ou então para que pudessem 
frequentar e terem o apoio pedagógico necessário para seu processo de ensino e 
aprendizagem. Ou seja, a situação dos alunos somente pôde ser resolvida com a 
matrícula por disciplina, por isto o retorno de suas matrículas para o SEJA.  

Observa-se que essa movimentação criou retrabalho para as 
escolas, colocando estudantes em duplicidade de matrícula, e os registros de 
presença e acompanhamento tiveram que ser feitos manualmente. Mais um 
agravante: estas pessoas, “matriculadas” no SEJA não estavam sendo contadas na 
demanda da escola, comprometendo seu histórico escolar e a segurança das 
informações acerca do número de matrículas na escola e no sistema como um todo. 
Enfim, instaurou-se um processo tumultuado, sem regramento adequado e com 
sérios riscos de comprometimento da vida escolar dos estudantes. 
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Esse conjunto de problemas foi apontado no parecer da 
Conselheira Taís Maria Mendes, relatora original deste protocolado, que incorporou 
as manifestações das seguintes instituições de ensino sobre a proposta de alteração 
ora em discussão:  

1-CEEBJA – Cecília Meireles - NRE de Apucarana  
Foi apresentado as três PROPOSTAS DE CRONOGRAMA PARA EJA 
ENSINO MÉDIO, em reunião por videoconferência com os professores 
e pedagogas. Surgiu muitas dúvidas em todas as propostas. Alguns 
professores se posicionaram em favor do MODELO 2, mas a maioria foi 
favorável pelo MODELO 1, por contemplar as disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática em único semestre, pensamos que facilitaria 
a conclusão do aluno, ele não precisará ficar por dois semestres para 
concluir essas disciplinas. Porém houve questionamento quanto às 
disciplinas de Sociologia e Filosofia, por ter diminuído 1 aula semanal. 
As propostas são uma novidade para todos, nesse sentido penso que, 
precisamos analisar com cuidado qualquer delas que for escolhida por 
consulta. 
 
2-CEEBJA Assis Chateaubriand - NRE de Assis Chateaubriand 
 Conforme solicitado segue nossas considerações. Após análise das 
opções que nos foram fornecidas, fizemos reuniões virtuais com toda 
equipe pedagógica, professores e direção. Foram feitos os seguintes 
apontamentos. Dentro das opções disponibilizadas, acreditamos que o 
modelo - 1 é a melhor opção, porém ainda não atende algumas 
necessidades da EJA, tais como: - Alunos que, por motivos de 
trabalho (troca de turno, diaristas, etc) não podem estudar todos os 
dias. Alunos que faltam apenas duas ou três disciplinas e as 
mesmas em blocos diferentes. Alunos trabalhadores que devido 
seu horário de trabalho não conseguem chegar nas primeiras aulas. 
Como sugestão, acreditamos que a permanência do atendimento 
individual facilita o acesso e a permanência dos alunos acima 
mencionados.  
 

3 - CEEBJA Prof.ª Joaquina Mattos Branco - NRE de Cascavel  
O CEEBJA Prof. Joaquina Mattos Branco recebeu as 3 propostas para 
a organização do Ensino Médio da EJA para o ano de 2021 e as 
submeteu a discussão com a comunidade escolar. Após as análises e 
debates sobre cada uma das propostas, chegamos ao consenso de que 
a PROPOSTA 1 é que mais se adequa a realidade do educando da EJA. 
A redução do curso completo para uma duração de 3 semestres nas três 
propostas apresentadas é fundamental para o nosso aluno que 
invariavelmente se encaixa em uma das caraterísticas abaixo: - 
Trabalhador que tem urgência em obter a certificação; - Portador de 
necessidades especiais e precisa tem um número reduzido de 
disciplinas para poder acompanhar a progressão dos conteúdos; 
Alunos evadidos do ensino regular por estarem desestimulados ou 
por não acompanharem a carga de matérias; - Idosos retornando 
aos bancos escolares; [...]  
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4-CEEBJA Profº Albano Tomasini – NRE de Cascavel  
Referente à Proposta do Cronograma para EJA Ensino Médio, após 
discussão, achamos que o MODELO 1 é o mais viável. As disciplinas 
iniciam e terminam no mesmo semestre. Porém, ainda esta proposta 
não atende as especificidades dos alunos da EJA, conforme será 
explicitado: a) O aluno precisa frequentar os cinco dias de aulas na 
semana e temos muitos alunos que não gostariam de frequentar 
todos os dias da semana; b) Também há alunos que gostariam de 
fazer menos disciplinas, dessa forma o aluno não tem opção, deve 
fazer todas porque senão reprova no Semestre matriculado; [...] d) 
Solicitamos a volta da modalidade INDIVIDUAL, atende os alunos que 
chegam a qualquer tempo para fazer matrículas, alunos viajantes, 
alunos que alternam de turno de trabalho, assim podem fazer o seu 
tempo na escola. Atualmente perdemos muitos alunos por não 
oferecer o semestre adequado de matrículas ou aquele aluno que 
não pode frequentar todos os dias da semana às aulas. 
 
 5-CEEBJA Campo Comprido – NRE de Curitiba  
No dia 23 de setembro de 2020, direção, equipe pedagógica e 
professores do CEEBJA Campo Comprido se reunirão de forma remota 
- via plataforma Zoom, para debater sobre o documento enviado pela 
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, da SEED-PR contendo 
03 propostas para reorganização da matriz do Ensino Médio da EJA. Via, 
WhatsApp, foi feito o convite para que, em reunião, todo o corpo docente 
do CEEBJA pudesse debater sobre as novas propostas, sobretudo pelo 
impacto que as mudanças poderão gerar em termos pedagógicos, 
administrativos, legais e financeiros […] resolvemos construir um texto 
que expressasse o posicionamento dos professores. Em suma, os 
professores se apresentaram contra a proposta, elencando diversas 
justificativas, entre elas: a) Os três modelos foram construídos sem 
debate com os docentes, para que pudessem, de forma democrática 
pensar em uma nova matriz. b) Não promove o desenvolvimento 
integral dos educandos nas suas dimensões: intelectual, físico 
emocional, social e cultural. c) Notoriamente o documento 
apresentado pela Coordenação de Educação de Jovens e Adultos 
promove a valorização de algumas disciplinas (Exatas e linguagem) 
em detrimento de outras (Humanas, etc). Ficou nessa vertente, o 
questionamento de que supostamente existiria, ideologicamente outros 
propósitos para ser atendidos. [...] […] e) As propostas caminham na 
contramão do Projeto Político Pedagógico, às Diretrizes 
Curriculares, BNCC e outros documentos oficiais e/ou legislações, 
tornando-se obstáculo para o alcance de seus objetivos, quando 
este precisaria estar sendo construído e revisitado de forma 
coletiva, democrática e não engessada. 
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6-CEEBJA Paulo Freire – NRE Curitiba  
A equipe diretiva do CEEBJA Paulo Freire realizou consulta via reunião 
remota no dia 24 de setembro de 2020 e por meio do diálogo e análise 
da trajetória pela qual tem passado a modalidade EJA nos últimos anos 
verificou-se a necessidade de, além da escolha dos cronogramas 
propostos, enfatizar a importância de outros aspectos fundamentais para 
a garantia de uma educação de jovens e adultos inclusiva e que, 
minimamente atenda a algumas demandas de nossos estudantes. [...] 
Na discussão realizada junto aos professores levantou-se o argumento 
em concordância com todos que o cronograma proposto para o 
Ensino Médio só faz sentido se for pensado junto à flexibilização 
necessária para atender às diversidades que a Educação de Jovens 
e Adultos deve contemplar. Sendo assim é fundamental que o 
estudante tenha a possibilidade de realizar o seu cronograma de 
estudos sem a obrigatoriedade de cursar todas as disciplinas do 
semestre. Este critério atenderia às demandas de muitos 
trabalhadores com seus respectivos horários de trabalho e muitos 
estudantes da educação especial que não conseguem acompanhar 
o processo pedagógico, acompanhando mais de uma ou duas 
matérias. [...]  
 
7- CEEBJA de Medianeira – Foz do Iguaçu  
Reiteramos que o modelo que atende a maioria absoluta dos alunos que 
precisam estudar nessa modalidade de ensino – Jovens e Adultos é a 
OFERTA POR DISCIPLINA E/OU INDIVIDUAL, pois o aluno define seu 
tempo conforme suas reais necessidades respeitando os limites e 
possibilidades de cada educando.  
 
8- CEEBJA Prof.ª Ronilce Aparecida Gallo Mainardes - NRE de 
Telêmaco Borba  
A proposta no formato semestral já apresentou evasão e 
desistência desde sua implantação, dificultando para o aluno 
conciliar a conclusão de disciplinas por outros meios (como os 
exames ou aproveitamento de estudos), pois se o aluno tem 
eliminada uma disciplina do semestre não pode cursar uma outra 
disciplina (de outro semestre) no mesmo turno, obrigando-o a 
cursar a mesma somente em outro semestre, prologando o MS 
tempo de estudos. A proposta semestral desconsidera 
completamente os alunos que já cursavam a EJA na oferta “por 
disciplina” exigindo que os mesmos frequentem os semestres 
predeterminados com disciplinas vinculadas, de forma que 
necessitará mais tempo para conclusão. Assim sendo, apresentamos 
posicionamento contrário ao modelo de oferta proposto e apontamos 
como sugestão o retorno à oferta da EJA “por disciplinas isoladas” 
(mantendo a carga horária atual) permitindo que o aluno organize seus 
próprios horários, combinando as disciplinas de acordo com suas 
necessidades. Também sugerimos que possa ser programada uma 
oferta permanente das disciplinas (nos formatos coletivo e individual), 
permitindo que os professores atuantes nessa modalidade se capacitem 
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para atender às especificidades da mesma. Verifica-se, nos 
depoimentos mencionados, que a possibilidade de redução do período 
de integralização do curso, passando de 2 (dois) anos para um ano 1 
(um) ano e meio, como era até 2019, é adequada. 
 

Esses relatos são reveladores de o quanto a proposta educacional 
em curso e a solicitada neste protocolado é inadequada e o quanto essa mudança na 
EJA, desencadeada desde 2020, não atende o estudante dessa modalidade 
educacional. Essas considerações são relevantes e, inclusive, atestadas pela SEED 
na justificativa de seu “Pedido de apreciação da nova Proposta de Matriz Curricular 
do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos” ora em análise, ao 
admitir que, em sua implantação, a organização imposta “não obteve êxito esperado”. 

Outra demonstração cabal de seu não atendimento às 
especificidades da EJA foi a publicação da ORIENTAÇÃO CONJUNTA N.° 007/2020 
– DEDUC/DPGE/SEED, que orienta as instituições de ensino sobre os registros de 
Aproveitamento de Estudos das matrículas dos(as) estudantes da Educação de 
Jovens e Adultos que passaram pelo processo de Reclassificação, no Sistema 
Estadual de Registro Escolar – SERE (Escola Web), com a necessidade de “corrigir 
erros da EJA no Paraná” decorrente da implantação desastrosa dessa proposta em 
2020, transferindo toda responsabilidade às escolas e aos estudantes na correção 
dos erros criados pela gestão estadual.  

Neste protocolado, a SEED, quando solicita a revisão da 
organização curricular, em essência, ainda mantendo os blocos semestrais, somente 
diminuindo o número de semestres letivos. Nega-se a fazer uma autoavaliação e 
reconhecer a inadequação dessa forma de organização como a única possibilidade 
de estudo posta para os estudantes da EJA. Para a sua proposição, não realizou 
debate ou consulta ampliada e transparente a todas as instituições de ensino, 
tampouco permitiu que as comunidades escolares se pronunciassem previamente, 
esvaziando assim a autonomia das escolas e sua condição se contrapor ao que se 
impõe pela mantenedora. 

Não será uma mera reorganização de disciplinas e sua respectiva 
carga horária suficiente para alterar o quadro atual impeditivo às matrículas dos 
estudantes trabalhadores, de sua presença constante em sala de aula, tampouco 
para assegurar a terminalidade das etapas educacionais, por não se tratar de um 
“erro na montagem do quebra cabeça” das disciplinas. Trata-se do engessamento em 
blocos semestrais, que impossibilita a permanência de quem busca a matrícula nos 
CEEBJA/Escola, das pessoas jovens, adultas e idosas, que têm de conciliar a 
escolarização com as outras demandas inadiáveis da vida como trabalho, família, 
saúde ou tantas outras condicionantes sociais, financeiras, culturais que se impõe. 
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Admite-se que um quantitativo de alunos tem condições de 
frequentar os estudos da EJA nessa forma de organização. Mas não há como negar 
que ela é completamente insuficiente enquanto proposta do Estado para cumprir seu 
dever educacional com os jovens e adultos que necessitam retornar aos bancos 
escolares para continuarem sua formação educacional.  

O que se propõe nesta “nova Proposta Curricular de Matriz 
Curricular do Ensino Médio” é a velha concepção de ensino supletivo do século 
passado, facilmente comprovável como ineficiente, tendo em vista a manutenção dos 
altíssimos índices de analfabetismo e baixa escolaridade registrados nas décadas 
que nos antecede. E o que pode ser mais grave, imporá longos períodos de aulas, 
de 5 aulas por dia, para quem já passou por longas jornadas de trabalho, ou da 
procura pelo mesmo, nos 5 dias da semana. São decisões desumanizadoras e uma 
negação do direito à educação por parte do ente público, porque não viabiliza um 
conjunto de possibilidades de oferta educacional que possa atender a população que 
necessita da EJA. Como resultado, no sentido freireano, evidencia-se que o/a 
estudante não se evade, mas é evadido do sistema escolar.  

Finalizando, as alterações realizadas na EJA da Rede Pública 
Estadual desde 2020 não apontam para a garantia de uma educação com qualidade 
que possibilite aos(as) educandos(as) a continuidade de seus estudos e revela o 
interesse apenas com a oferta de certificação aligeirada. É preciso lembrar que as 
escolas da EJA acolhem sujeitos diversos, em sua maioria, trabalhadores(as), entre 
os quais muitos(as) ainda não têm acesso às novas tecnologias da informação 
(computadores, internet, pacote de dados, etc.), possuem tempos diferentes de 
aprendizagem e necessitam do apoio de seus professores em sala de aula, condição 
agora limitada em decorrência da pandemia. 

Foi esse conjunto de considerações, fatos, informações e 
análises que consubstanciou nosso voto contrário ao parecer aprovado para este 
protocolado.  

 

Curitiba, 18 de março de 2021. 

 

Conselheira Fabiana Cristina de Campos 

 

Conselheira Sandra Teresinha da Silva           

 

Conselheira Taís Maria Mendes 
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