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PARECER CEE/CEIF N.º 369/21    APROVADO EM 19/08/21 

 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE/ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ 
COORDENAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 
MUNICÍPIO: CURITIBA 

 
ASSUNTO: Pedido de adequação da organização Curricular do Ensino Fundamental 

– Fase I (anos iniciais), modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
presencial, para oferta na Rede Estadual de Ensino, a partir do início do 
ano letivo de 2022. 

 
RELATOR: JACIR BOMBONATO MACHADO 

 
 

EMENTA: Adequação da organização curricular do Ensino 
Fundamental - Fase I (anos iniciais), modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, presencial. Implantação na Rede Estadual de 
Ensino a partir do início do ano letivo de 2022. Parecer favorável. 

 
I – RELATÓRIO 

 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), pelo 

Memorando nº 031/21-Deduc/Seed, de 31/03/21, encaminhou a este Conselho o 
expediente, pelo qual solicitou apreciação e anuência da Proposta de atualização da 
Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos Fase I – anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

 
No protocolado estão contidos os seguintes documentos:  
 
a) Memorando nº 031/2021, de 31/03/21, da Diretoria de 

Educação; 
b) Ofício nº 187/2021, de 01/04/21, da Diretoria de Planejamento 

e Gestão Escolar; 
 
c) Proposta de adequação da organização curricular do Ensino 

Fundamental - Fase I (anos Iniciais), modalidade Educação de Jovens e Adultos/EJA, 
para oferta na Rede Estadual de Ensino. 
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II. MÉRITO 
 
 
Trata-se da Proposta da adequação da organização Curricular do 

Ensino Fundamental – Fase I (anos iniciais), modalidade Educação de Jovens e 
Adultos, presencial, para oferta na Rede Estadual de Ensino, a partir do início do ano 
letivo de 2022. 

 
O Departamento de Educação Profissional/Coordenação de 

Jovens e Adultos – DEP/Ceja encaminhou a seguinte justificativa para a alteração da 
proposta solicitada:  

 
A proposta de atualização da Matriz Curricular da EJA Fase I vem ao encontro 
dos relatos realizados pelos Núcleos Regionais de Educação – NRE, sobre as 
expectativas dos municípios em relação à organização de uma nova matriz, 
tendo em vista todo o movimento desencadeado pela Deliberação n.º 02/2018 
e n.º 03/2018 do Conselho Estadual da Educação – CEE, para atualização dos  
documentos de referência ao trabalho de gestão administrativa e pedagógica 
das Instituições de Ensino do Sistema Estadual de Educação.   
A partir desses relatos e com a colaboração dos NRE, a Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte – SEED, por meio da Coordenação de Educação 
de Jovens e Adultos – CEJA, procurou organizar a matriz, considerando a 
leitura e análise da LDBEN, das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 
a Educação Básica, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos e das Diretrizes Curriculares Nacionais e 
Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.  
Após análise desses documentos orientadores, constatou-se que a matriz 
curricular em vigor teve sua elaboração pautada na Proposta Curricular do 
Ministério da Educação – MEC para o 1º Segmento da EJA, publicada no ano 
de 2001. Este documento subsidiou a elaboração de projetos e propostas 
curriculares a serem desenvolvidos por organizações governamentais e não 
governamentais, porém apesar de ter sido publicado em 2001, toda a 
discussão e elaboração textual fora realizada nos anos de 1995 e 1996, sendo, 
portanto, anterior à publicação da LDBEN.   
Assim, considerando os documentos orientadores mais recentes, a matriz foi  
atualizada quanto às áreas do conhecimento propostas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 2010 e pela BNCC/2017 mantendo-se a 
organização por etapas e a carga horária determinada pela Deliberação CEE 
n.º 05/2010, para ser implantada a partir de 2022.  
Diante do exposto, na proposição de atualização no que tange as áreas do 
conhecimento na matriz curricular da EJA Fase I, solicitamos a anuência com 
parecer favorável do CEE. 

 
Destacamos, também, as seguintes informações contidas no 

processo: 
 

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
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O Ensino Fundamental Anos Iniciais, na modalidade da Educação de Jovens 
e Adultos – Fase I, dá-se de maneira presencial, atendendo pessoas com 15 
anos ou mais, não alfabetizadas, e/ou aquelas que não concluíram os anos 
iniciais do Ensino Fundamental e objetivam dar continuidade aos estudos e/ou 
à conclusão da Educação Básica.  
A carga horária mínima da EJA Fase I, conforme Deliberação CEE n.º 05/2010, 
é de 1.200 (mil e duzentas) horas ou 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) 
horas/aula, com duração mínima de 02 (dois) anos, independente de sua 
organização curricular.  
A matriz curricular da EJA Fase I está organizada por áreas do conhecimento. 
As áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos 
diferentes componentes curriculares, conforme descreve a Resolução n.º 
02/2017 – CNE/CP, inter-relacionam-se na formação integral dos estudantes, 
mas preservam as especificidades de saberes próprios construídos e 
sistematizados nos diversos componentes. 
A frequência mínima obrigatória para aprovação é de 75% do total da carga 
horária do período letivo. 
A oferta da EJA Fase I é de responsabilidade dos municípios, mas, em caráter 
de excepcionalidade, é ofertado em instituições da rede pública estadual para 
atendimento no Sistema Prisional, nos Centros de Socioeducação, na 
Educação Especial e em comunidades indígenas.  

 
Em face da justificativa e das informações apresentadas pelo 

Departamento de Educação Profissional/Coordenação de Jovens e Adultos, o 
processo foi convertido em Diligência à Seed/PR em 10/05/21, para complementação 
de informações necessárias para subsidiar a manifestação deste Conselho a respeito 
da nova proposta de atualização da oferta quanto aos itens que seguem:  

 
a) a Proposta organizacional completa em vigência da oferta da EJA Fase 
I – anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, a proposta completa 
DE/PARA;  
b) a apreciação e aceite da atualização da organização da proposta da oferta 
da EJA Fase I – anos iniciais do Ensino Fundamental, efetuada com as 
Secretarias Municipais de Educação e demais órgãos que oferecem a 
modalidade de ensino, incluindo as áreas administrativas e didático-
pedagógicas com a participação da comunidade escolar e da comunidade 
local; 
c) as orientações sobre a operacionalização da proposta. 
Tendo como base o item 15 – Organização em multietapas, sugerimos 
apresentar a proposta da organização em multietapas com as orientações 
específicas para a implantação. 

 
O processo retornou a este Conselho em 02/07/21, com os 

seguintes esclarecimentos: 
 
a) Proposta organizacional completa em vigência da oferta da EJA Fase 

I – anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, a proposta completa 
DE/PARA. 
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• A adequação da Matriz Curricular diz respeito às áreas do conhecimento, 
conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional 
Comum Curricular, para ser implementada a partir de 2022, com os 
encaminhamentos propostos no Referencial Curricular do Paraná.  
• Cabe informar que, a EJA Fase I na rede estadual de ensino é ofertada, 
excepcionalmente, nas Unidades Prisionais, nos Centros de Socioeducação, 
nas escolas conveniadas que ofertam a Educação Especial e em algumas 
comunidades indígenas. 

 
DE: 
 

 
 
PARA: 
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DE: 
 

 
 
 
PARA: 
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b) A apreciação e aceite da atualização da organização da proposta da 
oferta da EJA Fase I – anos iniciais do Ensino Fundamental, efetuada com 
as Secretarias Municipais de Educação e demais órgãos que oferecem a 
modalidade de ensino, incluindo as áreas administrativas e didático-
pedagógicas com a participação da comunidade escolar e da 
comunidade local; 
• A solicitação apresentada no processo trata somente de adequação da matriz 
curricular do Ensino Fundamental da EJA Fase I para a rede estadual de 
ensino.  
• Não haverá alteração da proposta pedagógica do Ensino Fundamental 
da EJA Fase I. (grifo nosso) 
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• Para a rede municipal de ensino a adequação da matriz é apenas uma 
sugestão, tendo em vista que os municípios possuem autonomia na 
organização da matriz do Ensino Fundamental da EJA Fase I. 

 
c) As orientações sobre a operacionalização da proposta.  
• Tendo em vista que não haverá mudança de proposta, mas uma adequação  
da Matriz Curricular do Ensino Fundamental da EJA Fase I para a rede 
estadual de ensino, a Coordenação da Educação de Jovens e Adultos/SEED 
orientará quanto a atualização do Projeto Político-Pedagógico. 

 
d) Tendo como base o item 15 –Organização em multietapas, sugerimos 
apresenta a proposta da organização em multietapas com as orientações 
específicas para a implantação.  
• Como o Ensino Fundamental da EJA Fase I ofertado na rede estadual de 
ensino, para as excepcionalidades já relatadas, está organizado em Etapa 
Única, a possibilidade de organização em Multietapas é uma sugestão para os 
municípios que ofertam a EJA Fase I em duas ou mais etapas e possuem 
dificuldades em compor turmas. 
• Esta possibilidade de oferta está descrita no Parecer CNE/CEB Nº 1/2021, 
de 18/03/2021 e na Resolução CNE/CEB Nº 01/2021, de 25/05/2021, que 
Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos 
aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização 
(PNA) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens 
e Adultos a Distância. A organização em Multietapas está descrita nos artigos 
21 e 22, conforme segue: 
Art. 21. Os sistemas de ensino poderão organizar EJA Multietapas nos casos 
em que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido pelo 
sistema de ensino e/ou quando a estrutura física ou a especificidade de 
atendimento não comporta a composição de turmas por etapa.  
Art. 22. Os sistemas de ensino poderão organizar a EJA Multietapas para 
ampliação do atendimento da EJA presencial, em situações de baixa demanda 
que impossibilite a implementação de um turno para a modalidade; dificuldade 
de locomoção dos estudantes, como os sujeitos do campo; população de rua; 
comunidades específicas; refugiados e migrantes egressos de programas  de 
alfabetização em locais de difícil acesso, periferias, entre outros. 

 
 
Diante dos esclarecimentos e da complementação das 

informações apresentada pelo Departamento de Educação Profissional/Coordenação 
de Jovens e adultos de que “Não haverá alteração da proposta pedagógica do 
Ensino Fundamental da EJA Fase I” e, portanto, altera a solicitação de: Proposta 
de atualização da Matriz Curricular para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais - EJA 
Fase I, para: adequação da organização curricular do Ensino Fundamental - 
Fase I (anos iniciais), modalidade Educação de Jovens e Adultos, presencial, 
para oferta na Rede Estadual de Ensino, visto que a adequação será ofertada no 
âmbito da Rede Estadual de Ensino. (grifos nossos) 
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III - VOTO DO RELATOR  
 
Face ao exposto, somos favoráveis à adequação da organização 

Curricular do Ensino Fundamental – Fase I (anos iniciais), modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, presencial, para oferta na Rede Estadual de Ensino, a partir do 
início do ano letivo de 2022. 

 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deverá 

assegurar a adaptação para os alunos que reprovaram ou já iniciaram seus estudos 
na organização curricular vigente, anteriormente, ao ano letivo de 2022. 

 
Encaminhe-se este Parecer à Secretaria de Estado da Educação 

e do Esporte, para providências. 
 

É o Parecer. 
 

 
 

Jacir Bombonato Machado 

Relator 
 
 

DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aprova o voto do Relator, 
por unanimidade. 
 

Curitiba, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 
Clemencia Maria Ferreira Ribas 

Presidente da CEIF  


