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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo refletir sobre a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) no município de Angra dos Reis, principalmente dialogando sobre a 

importância da avaliação escolar para os alunos dessa modalidade de ensino da 

educação básica, visto que é um ambiente de aprendizagem que ainda apresenta 

muitas dificuldades a serem superadas. O trabalho, em síntese, procura dialogar 

sobre como a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Angra dos 

Reis prepara os seus professores para lidarem com uma avaliação para jovens e 

adultos em processo de escolarização. 

 

Palavras-chave: Avaliação, Educação de Jovens e Adultos, Angra dos Reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This paper aims to reflect on the Youth and Adult Education (EJA) in the 

municipality of Angra dos Reis, mainly talking about the importance of school 

evaluation for students of this teaching modality of basic education, as it is a learning 

environment that still presents many difficulties to be overcome. The work, in short, 

seeks dialogue on how the City Department of Education, Science and Technology 

of Angra dos Reis prepares its teachers to deal with an assessment for youth and 

adults in the learning process. 

 

Keywords: Evaluation, Youth and Adult Education, Angra dos Reis. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa tem como finalidade compreender como é realizado o processo 

de avaliação na Educação de Jovens e Adultos principalmente observando se os 

profissionais da educação da rede municipal de Angra dos Reis são preparados para 

esse processo que sempre está presente no ambiente escolar. 

O município de Angra dos Reis é muito rico para a pesquisa, pois tem um 

público diversificado onde possuem jovens, adultos e idosos na mesma fase de 

ensino/aprendizagem convivendo no mesmo espaço escolar.  

 O interesse em pesquisar a modalidade de educação de jovens e adultos 

começou quando tive o primeiro contato de estágio no curso de Pedagogia do 

Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense 

(IEAR/UFF).  Percebi que a escola onde cumpria a carga horária de estágio se 

caracterizava em uma perspectiva construtivista, em que os professores trabalham 

com a realidade local e a utilizam no espaço escolar.  

 O processo de avaliação sempre me incomodou, porque ainda não se propõe 

aos alunos novos modelos. Sempre são provas, testes e trabalhos, cada um com um 

peso em valor numérico, tendo geralmente como objetivo verificar o quantitativo da 

aprendizagem do aluno. Tudo isso me faz pensar que o caminho percorrido para se 

chegar a determinado resultado às vezes não se é notado e nem sempre condiz 

com o conhecimento adquirido pelo aluno.  

Se a avaliação é um ponto fundamental para esclarecer as dúvidas sobre a 

aprendizagem, acredito ser importante observar e pesquisá-la, para saber como este 

processo avaliativo acontece dentro das escolas do município de Angra dos Reis, 

principalmente na modalidade da EJA. 
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 Afinal é a avaliação que comprova se o aluno está apto ou não para dar 

prosseguimento na série seguinte a que está. Por isso, pretendo expor nessa 

pesquisa como a avaliação acontece na educação de jovens e adultos no município 

de Angra dos Reis, principalmente como a Secretaria Municipal de Educação 

Ciência e Tecnologia prepara seus profissionais e quais são as políticas envolvidas 

neste processo.  

Em linhas gerais, pretendo compreender como as escolas são preparadas; 

como os profissionais são capacitados; que avaliação é desenvolvida e, 

principalmente, se é levado em consideração à realidade dos seus sujeitos. 

 Alguns autores estiveram presentes em meu estudo para a pesquisa 

realizada. Dentre eles, destacam-se: CAMARGO (1997), PERRENOUD (1999), 

ROMÃO (2003), LUCKESI (2005), HOFFMANN (2006), VAGULA (2006) e 

ESTEBAN (2008). 

 Estes autores nos ajudam a compreender como é o processo da avaliação e 

quais são as avaliações existentes na escola, assim como o aluno aprende.  

Existem avaliações quantitativas – que visam observar a quantidade que o 

aluno aprendeu, assim como a avaliação qualitativa – que visa observar a qualidade 

da aprendizagem que o aluno aprendeu, assim como aprendeu.  

Além de desenvolver diversas discussões sobre o tema, ainda analisei alguns 

documentos importantes, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96 (LDB), algumas Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

tais como a nº 1 de 2000 e a nº3 de 2010 e o Parecer nº 11 de 2000 e alguns 

documentos do município de Angra dos Reis como o Boletim Oficial edição 338 que 

dispõe sobre a resolução nº 3 de 2011 também um livro publicado pela Secretaria 
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Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia sobre os Princípios Norteadores da 

Política Educacional de Angra dos Reis. Esses documentos são os principais 

fundamentos que devem orientar as ações municipais, estaduais e federais. 

 A monografia está organizada em três capítulos. No capítulo 1, procuro 

discutir como a avaliação escolar está fundamentada, observando, segundo diversos 

autores, como são realizadas as avaliações. 

No capítulo 2, procuro refletir sobre a avaliação escolar na educação de 

jovens e adultos, principalmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, das resoluções e pareceres que fundamentam esta modalidade 

de ensino.  

Por último, no capítulo 3, procuro refletir sobre a avaliação escolar na rede 

municipal de Angra dos Reis. 

Para este capítulo, realizei entrevistas com a equipe responsável pela 

coordenação de EJA da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Angra dos 

Reis, assim como na análise de documentos municipais que fundamentam a EJA no 

município. 

  Sem ter a pretensão de defender uma tese sobre a discussão, 

principalmente por reconhecer a minhas limitações como pesquisadora iniciante, 

este trabalho visa apresentar o resultado da pesquisa realizada sobre avaliação na 

EJA em Angra dos Reis. 
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1. Avaliação Escolar 

 

 A avaliação escolar está presente na vida dos alunos há muito tempo, 

servindo como um meio de mostrar o que o aluno aprendeu durante um período em 

que estudou vários conteúdos.  

Mas será que é possível através de um conceito ou nota realmente afirmar 

que este valor expresso significa à aprendizagem real de um aluno? Como será que 

o professor consegue avaliar desse modo a aprendizagem do aluno?  

Acredito que existem várias maneiras e formas de mostrar o que realmente é 

aprendido pelo aluno em determinado período através da avaliação, o que basta ao 

professor é saber como a avaliação deve ser realizada para que tenha um 

verdadeiro significado de aprendizagem. 

 Deve se dar importância e refletir sobre o processo avaliativo das escolas 

públicas e também das particulares, uma vez que cada uma atende a um público 

diferenciado. Deste modo, pode-se perceber como os professores são orientados a 

fazer a avaliação e como efetivamente avaliam seus alunos. Assim, observar-se o 

que é visto e a maneira como que o aluno é avaliado ou como ele se desenvolve 

frente ao seu processo de aprendizagem. 

 A avaliação que ocorre nas escolas deve proporcionar ao discente e ao 

docente o espaço para se desenvolver, não apenas seguindo os objetivos do 

sistema escolar, mas também deve envolver toda a herança cultural que este aluno 

traz consigo para a escola.  

A interação entre alunos e professores é fundamental para se percorrer um 

caminho de possibilidades que melhore a compreensão dos conteúdos que devem 

ser trabalhados durante um período fazendo com que a prática avaliativa se torne 

uma coisa prazerosa e não uma coisa que coloca medo em muitos alunos. 
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 A avaliação é algo presente no processo da aprendizagem do aluno e no 

processo de visualizar o que foi ensinado para este pelo professor.  

Desde que temos o primeiro contato escolar, percebemos que a avaliação 

está inserida durante a educação infantil através dos relatórios diários que são 

realizados para mostrar como o discente vem se desenvolvendo ao longo de um 

processo escolar; também nos ensino fundamental, médio e na educação de jovens 

e adultos com provas, testes e trabalhos, cursos técnicos através de exames e, às 

vezes, estágios, e também para conseguirmos iniciar a vida acadêmica.  

Durante todo esse processo educacional, começando com os vestibulares, 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e permanecendo depois do ingresso 

novamente com as provas, trabalhos, fichamentos, artigos etc. Assim, a avaliação 

está presente em grande parte da nossa vida.  

 Atualmente, muitos autores apontam questões sobre a importância da 

avaliação e a sua influência, principalmente como ela afeta de maneira positiva ou 

negativa a vida dos alunos que são confrontados a realizar avaliações 

cotidianamente durante um longo processo de sua vida. 

 Segundo Perrenoud (1999, p. 41), a avaliação é “um momento do trabalho 

escolar que se distingue dos outros mais por uma dramatização da situação do que 

pelos conteúdos das tarefas.”.  

Percebe-se, a partir deste olhar, que, às vezes, o peso que a palavra 

avaliação possui, pode influenciar no caminho que o aluno irá percorrer.  

A avaliação não pode ser vista como uma coisa negativa, mas sim como uma 

atividade que serve para ajudar os docentes e discentes a refletirem sobre os 

conteúdos que são trabalhados ao longo de um período. É refletir sobre o que 

aprenderam e colocar em prática.  
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Para que isso ocorra, o interesse do aluno em aprender deve ser levado em 

consideração, não apenas as notas, mas a vontade de aprender, utilizando também 

a bagagem cultural do aluno, porque, quando valorizada, pode ser um fator 

determinante para que este continue caminhando, visto que os alunos sempre 

aprendem alguma coisa nova a cada dia. 

 Hoffmann (2006, p. 13) tenta definir o que é a avaliação na ação educativa, 

porque a avaliação ainda é vista como um ‘fenômeno indefinido’.  Porém, devemos 

saber que a avaliação faz parte do processo de educação. Onde avaliar e educar 

devem estar juntas, porque uma está ligada na outra. Ela não deve ser vista como 

um julgamento de resultados. Pelo contrário, deve ser uma oportunidade de 

aprendizagem, de troca de conhecimentos. Um momento para o professor refletir 

sobre a sua prática educativa.  

 A autora ainda fez pesquisas desde a educação infantil até a universidade e, 

por isso, possui diversas visões sobre a avaliação no cotidiano escolar.  

Na educação infantil, a autora destaca que as crianças aprendem muito 

rápido e a cada momento se desenvolvem. A avaliação nesta etapa deve-se atentar 

para cada manifestação da criança, e o professor deve refletir sobre esses 

acontecimentos.  

A autora observa que essa reflexão não está acontecendo nesta etapa porque 

os docentes estão se baseando na avaliação do ensino regular.  

A avaliação acaba mostrando para os pais e para a escola apenas o que a 

criança realizou e não reflete sobre suas possibilidades de desenvolvimento. Não há 

uma interação entre a família, a comunidade e a escola, porém isso deveria existir 

para que a criança conheça a sua realidade e consiga se desenvolver. 
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 Para Romão (2003), a avaliação é vista como um processo que coloca 

professores e demais profissionais da educação que não possuem condições 

adequadas para desenvolver seus trabalhos junto com os alunos que são 

condicionados a um processo de promoção para a série seguinte.  

Avaliar, segundo o autor, está relacionado à aprendizagem do aluno e 

percebe-se que a nota, a prova, o boletim, etc., irá determinar se o aprendizado do 

aluno foi ou não satisfatório.  

Mas será que um valor expresso numericamente realmente mostra o quanto o 

aluno aprendeu e se desenvolveu ao longo de um período? Essa é uma questão que 

remete ao principal objetivo da avaliação, que é medir, avaliar o quanto o aluno 

conseguiu obter de aprendizagem através de uma nota. 

 Para avaliar é preciso modificar as práticas já existentes, deixando de lado o 

julgar e observar todo o processo pedagógico que está ocorrendo, percebendo tudo 

que se está sendo aprendido pelo aluno. 

Para avaliar o processo da aprendizagem, temos uma visão diagnóstica 

desse processo que verifica e pesquisa as condições envolvidas no processo 

educativo, porém não observa o coletivo, esquecendo-se da socialização envolvida 

na aprendizagem. 

  Na teoria de Luckesi (2005) temos duas visões de mundo que nos leva a 

pensar a avaliação. A primeira é a visão positivista que é classificatória. Seu objetivo 

é atingir a nota alta, que garante que o aprendizado do aluno aconteceu, ou seja, é 

uma padronização de um processo avaliativo já existente nas escolas da rede 

pública e nas escolas da rede privada. Já a segunda visão é a dialética, onde o 

aluno vive um processo de aprendizagem. Ele se aproxima da verdade que pode ser 

modificada. Esta visão se liga a realidade do aluno, a transformação onde os 
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professores e a escola não ligam para o resultado alto, mas sim para as situações 

que aparecem. Tudo que acontece é importante para a aprendizagem do aluno. 

 Essas duas visões positivista e dialética deveriam se complementar, mas o 

que ocorre é uma valorização de cada uma de modo individual. Ainda se deve 

perceber que a avaliação classificatória deve ser aproveitada, porque se preocupa 

em observar como se deu o processo da aprendizagem do aluno.  

Atualmente, nas escolas, podemos perceber que alguns professores tentam 

utilizar as duas visões na hora de avaliar preocupando-se em trazer coisas da 

realidade do aluno para dentro de sala, utilizando a nota para demonstrar o quanto 

se aprendeu. Pode-se ver esses casos principalmente dentro das salas de aula da 

educação de jovens e adultos, por serem alunos que possuem mais experiências de 

vida.  

 Ainda na visão de Luckesi (2005, p. 33) sobre o processo avaliativo, podemos 

dizer que ‘a definição mais comum adequada encontrada nos manuais, estipula que 

“avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, 

tendo em vista uma tomada de decisão”.  

Essa citação nos remete a pensar o papel de autoritarismo que existe nas 

escolas e principalmente entre o professor e o aluno que a todo o momento é 

avaliado. Ou seja, ele é julgado pelo que mostra saber. 

 Enquanto na visão de Romão (2003) a avaliação deve se basear em uma 

concepção dialética partindo da realidade do aluno e possuir três funções distintas 

para ser completa. A primeira, segundo ele, é a função prognóstica, onde se é feita 

uma sondagem para saber os conhecimentos dos alunos; a segunda é a 

diagnóstica, onde se faz um acompanhamento sobre o desenvolvimento do aluno; e 

a terceira é classificatória, onde vai verificar as habilidades que o aluno desenvolveu. 
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 Então deve-se observar a avaliação como um processo que busca a 

quantidade do que já se foi ensinado para o aluno e também a qualidade. Ou seja, 

como foi ensinada, qual a importância desse aprendizado.  

Nesta perspectiva, não se pode observar o erro como uma coisa negativa. 

Pelo contrário, o erro deve ser visto como uma tentativa, uma possibilidade de se 

chegar ao acerto, estando ligado ao aprender. O resultado final nem sempre deve 

ser o principal, mas sim todo o processo que se está envolvido até chegar ao final da 

avaliação com um aprendizado significativo. 

   Esteban (2008) vai relacionar a avaliação com o sucesso/fracasso escolar 

do aluno, principalmente aos alunos das classes populares, porque remete ao 

processo de inclusão/exclusão social na qual estão situados.  

Segundo a autora, a aprendizagem do aluno vai depender do ambiente no 

qual está inserido, se este local atende suas necessidades para que ocorra a 

aprendizagem, ou seja, se é um ambiente estimulador para que se desenvolva e 

consiga atingir o que se é esperado. 

  A autora defende uma avaliação que possa ultrapassar as técnicas, 

valorizando a dimensão ética, a cultura dos alunos. Para ela, a avaliação é um “mal 

necessário” que serve para valorizar os conhecimentos adquiridos pelos alunos, 

seus esforços em aprender, o que já aprenderam e o que ainda falta para aprender. 

 Existem três perspectivas de avaliação para Esteban. A primeira mostra o 

padrão rígido definido pela avaliação quantitativa, ou seja, avalia-se a quantidade e 

a qualidade da educação pelas provas existentes. Através de uma nota que deve ser 

alcançada, para isso todos os alunos tem a mesma oportunidade em aprender, pois 

os conteúdos são os mesmos para todos. 
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 A segunda refere-se a um modelo híbrido. Nesta perspectiva, a quantificação 

e o discurso crítico aparecem juntos para concretizar o aprendizado. Já que os 

alunos são sujeitos históricos e sociais participam ativamente nessa perspectiva. 

Aqui o erro é visto como algo negativo, porém faz parte do processo da 

aprendizagem. 

 A terceira perspectiva identifica-se pela construção de uma avaliação 

democrática. A inclusão é o ponto central. Deve-se nesta perspectiva trabalhar a 

diversidade cultural em vários momentos. 

 Vista de modo contrário, a avaliação escolar como sendo um processo 

excludente, serve para calar as pessoas, suas culturas, seus processos de 

conhecimentos, desvalorizando o que se é aprendido e fortalecendo a hierarquia já 

existente. O que impede uma nova construção da aprendizagem buscando novos 

conhecimentos visando à realidade onde o aluno se encontra. 

 Desse modo, a avaliação deveria ser vista como uma maneira de valorizar a 

diversidade de conhecimentos e de processos de sua construção e socialização, e 

não como um mecanismo para professores controlarem o quanto seus alunos 

aprenderam através de uma nota.  

A avaliação serve para observar todo o processo de ensino/aprendizagem do 

aluno. Assim, a avaliação deixa de ser classificatória e passa a ser um processo de 

investigação que deve ampliar os conhecimentos, respeitando o tempo e o caminho 

utilizado por cada aluno, seja de modo individual ou coletivo.  

Neste tipo de avaliação, o professor deve sempre refletir sobre a sua prática 

educativa com o objetivo de atender as necessidades dos alunos sempre voltadas 

ao compromisso de se atingir a aprendizagem. 
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 A avaliação é ainda um aspecto necessário para verificar os conhecimentos 

dos alunos. O que a caracteriza como negativa é o fato de estar atrelada a notas e 

ou conceitos que reprovam ou aprovam o aluno de uma série para outra.  

Os professores devem trabalhar em conjunto com seus alunos para buscar a 

construção de novos modelos de avaliação. Ele sabe que às vezes a nota não 

coincide com o que o aluno realmente aprendeu. É uma hora de observar e refletir 

sobre o que está acontecendo. Às vezes, o erro não é erro e sim uma nova 

possibilidade. Os docentes devem se atentar para isso. 

 Na visão de Camargo (1997), a avaliação vista com base nas experiências de 

alunos universitários do curso de pedagogia deveria partir da produção do 

conhecimento pedagógico observando todo o coletivo do ambiente que o aluno está 

inserido.  

Para a autora, o ponto de partida para se falar sobre a avaliação deveria ser 

nas experiências positivas e negativas de seus alunos, pois dessa maneira, o aluno 

poderia repensar as práticas que vivenciou e conseguiria identificar como que 

ocorria o processo da avaliação, assim poderia partir para uma construção de novos 

conhecimentos e práticas de avaliação. 

A complexidade do fenômeno da avaliação é realçada por Perrenoud (1990), 

segundo o qual não existe avaliação sem relação social e sem comunicação 

interpessoal, tratando-se de um mecanismo do sistema de ensino que converte as 

diferenças culturais em desigualdades escolares (Camargo, 1997, p. 2 ). 

Sendo assim, a avaliação é um processo que envolve interação social e 

cultural. O professor e o aluno tem papel importante nesse contexto porque sem eles 

o processo avaliativo não pode ocorrer.  
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Depende do entrosamento entre o professor e o aluno para se alcançar os 

objetivos que são pretendidos e de como é o processo de ensino aprendizagem que 

é transmitido do professor para o aluno de maneira individual ou coletivamente. 

 De modo negativo, a avaliação é vista como uma prática necessária para a 

disciplinação dos alunos, vista como para colocar ordem e também como maneira 

de mostrar a dominação para os estudantes, pois os professores, através de 

exames, testes e provas, acabam que testando como está a aprendizagem do aluno.  

Percebe-se muitas vezes que é aparente o nervosismo que os alunos sofrem 

ao ter que realizar algum tipo de processo avaliativo, sempre buscando atingir notas 

mais altas que são entendidas como uma maneira de mostrar que o aluno já 

aprendeu sobre determinado assunto. Porém, quando ocorre o contrário, quando o 

aluno não consegue atingir o objetivo, ele se frustra e acaba que isso afeta seu 

processo de aprendizagem. 

 De maneira positiva, a avaliação é vista como parte de um processo contínuo, 

onde os modos de se avaliar são inúmeros, não se tratando apenas de exames, 

testes e provas, mas tudo que envolve o processo de aprendizagem. O aluno não 

precisa memorizar, ele aprende e consegue colocar em prática o que foi aprendido.  

 O professor, como personagem fundamental do processo de avaliação, deve 

se interessar por tudo que está em volta do processo de aprendizagem do seu 

aluno. Ele deve usar o erro do aluno como uma possibilidade de virar acerto, porque 

ele dialoga e interagi com o seu aluno. Para este aprender, é melhor do que atingir 

apenas uma nota, é colocar em prática o que lhe foi passado pelo seu mestre.  

Nesta perspectiva, “o papel essencial da avaliação escolar é o de mediar o 

processo de aprendizagem e conhecimento do aluno, viabilizado pela interação com 
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o professor e colegas e pelo estímulo à criatividade, à participação e ao uso das 

habilidades intelectuais complexas” (Camargo, 1997, p. 6).  

Desse modo, há uma interação entre o aluno e todos os que o cercam e, 

assim, seu aprendizado se torna algo mais significativo. 

 Para concretizar o que seja e para que serve a avaliação, deve-se saber que 

“a avaliação escolar exerce o papel (o poder) de mediação da produção do 

conhecimento: atua como elemento facilitador ou bloqueador, conforme a trama de 

interesse a que serve” (Camargo, 1997, p. 8 ).  

Assim, tanto a avaliação de maneira positiva ou negativa, está ligada ao 

momento histórico-social e cultural no qual ocorrem os objetivos que são esperados 

de se alcançar e como o professor trabalha determinados conteúdos. Terá influencia 

no que deverá ser alcançado e como isso afeta positiva ou negativamente todo o 

processo de avaliação e aprendizagem do aluno.   

 Considero que avaliação não deve servir apenas para avaliar o conhecimento 

do aluno, mas para refletir sobre a prática do professor. Como se está trabalhando, 

se o que vivenciou como aluno não está sendo reproduzido.  

A avaliação escolar não deve ser apenas realizada para o aluno, mas o 

professor deve fazer a sua própria avaliação diariamente, para perceber os aspectos 

positivos e negativos da sua prática para sempre melhorar.  

 O papel do professor é perceber que cada turma é única, cada indivíduo é 

único e a realidade que cada aluno está inserido é única. Sendo assim, cada um 

possui um tempo para desenvolver-se.  

Deve-se saber que não é possível determinar que todos aprendam juntos do 

mesmo modo. É para isso que o professor deve se atentar.  
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A avaliação é necessária e o professor é o mediador do processo ensino 

aprendizagem e não o transmissor do conhecimento. Avaliar seus alunos deve ser 

um exercício que o professor deverá desenvolver a cada dia.  

Deste modo é necessário entender como o professor avalia seus alunos, se é 

com as atividades diárias que são realizadas dentro de sala de aula ou se é através 

das conversas que são realizadas de maneira dinâmica, afinal na educação de 

jovens e adultos os alunos são pessoas que possuem experiências de vida, cada um 

possui uma história que o professor deve saber aproveitar para trabalhar com os 

conteúdos da aula e ao mesmo tempo aproveitar para avaliar o momento da 

aprendizagem de cada um, seja através das provas e trabalhos ou apenas através 

da troca de conversas. 

Por ser rica em experiências de vida, a avaliação na educação de jovens e 

adultos pode ser realizada de diversas maneiras e, por isso, pretendo compreender 

como se realiza a avaliação na educação de jovens e adultos - EJA. 
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2. Avaliação escolar na educação de jovens e adultos 

 Pensar na Educação de Jovens e Adultos como um momento de 

oportunidade para as pessoas que não puderam estudar na idade certa é uma 

maneira de esconder os problemas que estão envolvidos nessa modalidade de 

ensino. 

 O que me faz refletir sobre a EJA e o modo que se aplica a avaliação escolar 

é o fato de que existem leis, diretrizes, pareceres, resoluções, dentre outros 

materiais, que defendem uma educação de qualidade e que atenda a necessidade 

desse público. O que acontece e que às vezes as pessoas envolvidas nesse 

processo desconhecem, ou seja, os próprios alunos dessa modalidade de ensino 

não sabem como deve ser o seu currículo, o que deve ser ensinado, como deve ser 

ensinado, e se a avaliação que deve ser realizada consegue atingir os objetivos 

pretendidos. 

 A avaliação escolar da Educação de Jovens e Adultos não pode ser a mesma 

avaliação da educação infantil ou do ensino fundamental e médio do ensino regular, 

porque o que acontece é o fato de os alunos da EJA serem adultos, que já possuem 

experiências de vida diferentes das crianças. 

Essa é a principal diferença da educação infantil, do ensino fundamental e 

médio regular dos alunos da EJA que, infelizmente, são um público que não tiveram 

a mesma oportunidade de estudo. 

 O papel do professor da Educação de Jovens e Adultos tem grande 

importância para a vida dos alunos fora do ambiente escolar, porque é através do 

modo de como este promove as suas aulas e que vai despertar nesse estudante o 
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interesse / desinteresse pelos estudos.  O professor da EJA deve não apenas saber 

como vai ensinar, mas também como deve avaliar, porque o aluno da EJA já possui 

um vasto conhecimento de vida, o que lhe falta às vezes é o conhecimento da 

escola, muitas vezes o ensino acadêmico como o ler, o escrever e o contar.  

 As suas experiências ao longo de sua vida já lhe ensinaram a resolver 

diversas situações do dia a dia que a escola lhe trará. Muitas das vezes, este aluno 

procura a escola apenas para melhorar a sua renda financeira possibilitando 

melhores condições de vida para a sua família, porque o conhecimento que lhe falta 

adquirirá neste ambiente de ensino. 

 A avaliação escolar da Educação de Jovens e Adultos deve ser uma 

avaliação que siga o currículo escolar e que também favoreça o desenvolvimento 

crítico do aluno, favorecendo este no seu papel de atuar na sociedade em que vive.  

Avaliar por apenas avaliar, corrigindo o que o aluno escreve ou faz em sua 

avaliação sem olhar o que está por detrás destas respostas não irá ajudar o 

desenvolvimento deste educando. O professor deve saber aprofundar o seu modo 

de avaliação sabendo observar e fazer com que o aluno explique e exponha para os 

demais seus pontos de vista sobre a sua aprendizagem.  

 A avaliação da EJA não deve acontecer apenas com os testes, provas e 

trabalhos. Pelo contrário, as experiências da sala de aula que os alunos trazem 

diariamente também devem ser vistas como uma maneira de poder avaliar e saber 

transformar essas experiências em conteúdos do dia.  

É papel do professor da EJA saber explorar todo tipo de conhecimento para 

as suas aulas, enriquecendo-a e transformando coisas que acontecem no dia a dia 
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de seus alunos saberes da sua aula, porque desse modo o aluno vê a escola como 

um lugar que faz parte da sua realidade, e não apenas mais um local de ensino. 

A medida que o aluno consegue vivenciar o que aprende na escola como algo 

natural afeta o seu processo de ensino aprendizagem porque consegue melhorar a 

aprendizagem tendo resultados melhores o que também faz com que entenda o 

processo da avaliação como algo natural que possa se expor. Que o certo ou errado 

não o intimide, mas que caracterize esses aspectos como sendo parte do processo 

de conhecimento dos conteúdos, sabendo como fazer para identificar onde estar 

errando e como se deve fazer para se conseguir acertar. 

 O importante quando se ensina os alunos da EJA é o modo de ensinar os 

conteúdos que estes conseguiram visualizar ao longo de sua vida como 

experiências que vivenciam no seu trabalho, nas experiências que são vividas em 

casas. Ou seja, nas experiências sociais, culturais e políticas que vivenciam.  

O que deve ser levado em consideração é como o professor deve fazer para 

contextualizar a realidade dos alunos com os conteúdos que devem ser trabalhados 

em determinado período de tempo e como este fará para avaliar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno individualmente, porque cada um 

possui um tipo de experiência e conhecimentos diferentes e quando retornam para a 

escola é porque necessitam de algo que não conseguem ter aonde se está. Por 

isso, é importante destacar como o aluno da Educação de Jovens e Adultos é 

tratado nesse ambiente, porque este não pode ser visto como uma criança, mas sim 

como um adulto que busca algo que ainda não conseguiu aprender ou conhecer. 
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 A avaliação tem diversas formas e pode ser vista como uma maneira de medir 

o conhecimento. Deste modo, julga o que o aluno aprendeu através da nota ou 

conceito. Esse modo de avaliar o aluno está ligado diretamente ao acerto e erro do 

aluno, quando este tem uma nota boa se tem um sucesso e se teve uma nota ruim 

fracassou no conhecimento.  

Será que apenas uma nota pode dizer o quanto o aluno aprendeu? Ou que 

este deve repetir a série por causa apenas de um valor simbólico? O que o professor 

deve fazer nessa situação? Como proceder?  

Acredito que se o professor levar em conta apenas o valor simbólico de uma 

nota, estará este errando. Porque a avaliação não deve ser apenas através de 

provas, testes e trabalhos. Deve-se ter também o dia a dia da sala de aula, das 

atividades em grupo, do que este aluno contribui para as aulas através das 

experiências trazidas.  

Deste modo, a avaliação deixa de ser vista como uma maneira de medir o 

conhecimento e passa a ter a característica de ser uma avaliação formativa que olha 

para a aprendizagem do aluno de modo que observa as suas características, seus 

aprendizados diariamente e não mais apenas no final de um período.  

O aluno é avaliado a cada momento e não apenas com as provas, testes e 

trabalhos de antes, mas também com os conhecimentos que já possuem e 

compartilham com os seus colegas de classe. 

 Na visão de Luckesi (2006, apud VAGULA, 2005 p.7),  

para que a avaliação educacional assuma o seu verdadeiro papel de 
instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, terá de se 
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situar e estar a serviço de uma Pedagogia que esteja preocupada 
com a transformação social e não com a sua conservação. A 
avaliação deixará de ser autoritária se o modelo social e a concepção 
teórico-prática, também não forem autoritários. Se as aspirações 
socializantes da humanidade se traduzem num modelo socializante e 
democrático, a pedagogia e a avaliação em seu interior também se 

transformarão na perspectiva de encaminhamentos democráticos. 

Para que a avaliação da Educação de Jovens e Adultos possa ser vista como 

algo que tenha uma concretização para a vida dos alunos, deve se ter um cuidado 

especial para que esta não seja algo tradicional, e sim um momento para que o 

aluno desenvolva sua democratização. Que este consiga desenvolver vários 

aspectos de sua vida e também aprender e colocar em prática seus conhecimentos 

refletindo sobre eles, podendo se posicionar e conseguindo tomar decisões e 

colocá-las em prática.  

A avaliação faz parte do trabalho pedagógico da escola, assim é necessário 

então que ela consiga também fazer com que o aluno se transforme, demonstrando 

o que sabe para os demais que o rodeiam. 

 Com base no parecer CNE Nº11/2000, a Educação de Jovens e Adultos deve 

oferecer uma educação de base para aquelas pessoas que não tiveram 

oportunidade de completar o ensino primário.  

Segundo o Parecer, “de acordo com a Lei 9394/96, passando a ser uma 

modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui 

de uma especificidade própria que, como tal deveria receber um tratamento 

consequente” (pág. 217).  

Sendo assim, a EJA deve ser tratada de maneira diferente, observando a 

individualidade de cada indivíduo que está inserido nela, e fazendo com que essas 

individualidades sejam responsáveis para atender a necessidade dos alunos.  
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 Segundo o documento, todas as instituições podem adequar seu currículo de 

acordo com a necessidade do aluno, e ou da escola, mas seguindo normas 

estipuladas, o que faz com que sejam respeitados os direitos dos alunos. 

É importante reiterar, desde o início, que este parecer se dirige aos 
sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos que 
venham a se ocupar da educação de jovens e adultos sob a forma 
presencial e semi -presencial de cursos e tenham como objetivo o 
fornecimento de certificados de conclusão de etapas da educação 
básica. Para tais estabelecimentos, as diretrizes aqui expostas são 
obrigatórias bem como será obrigatória uma formação docente que 
lhes seja consequente. Estas diretrizes compreendem, pois, a 
educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 
do ensino, em instituições próprias (Parecer CNE 11/2000, pág. 219 

e 220). 

 Uma das funções da EJA mais importante é a de dar chance para seu público 

poder estudar fazendo com que esses alunos consigam aprender, dando 

oportunidades para que eles melhorem suas expectativas de vida.   

A EJA, por ser uma modalidade de ensino, possui características adequadas 

para atender esse público e o professor deve saber ministrar suas aulas para 

atender seus alunos. 

 Os alunos da EJA geralmente são pessoas que não tiveram a oportunidade 

de estudar porque tinham que trabalhar e ajudar a família quando mais novos. Como 

consequência para o Brasil, são grandes as taxas de analfabetos nessas faixas 

etárias, principalmente nas áreas mais pobres.  

Se for olhar para a História do país, percebe-se a discriminação que 

aconteceu com os índios, os escravos, os pobres, entre outras coisas, e tudo isso 

reflete na realidade atual do país. 
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 A EJA, como função reparadora, tem como objetivo fazer com que os jovens, 

adultos e idosos que a procuram, tenham acesso a um estudo de qualidade, 

aprendam a ler, a escrever, fazer cálculos, que compreendam o que estudam 

tornando-se pessoas que possuam novos conhecimentos e, assim, podem opinar, 

podendo se reconhecer como cidadão. O público da EJA na verdade, são pessoas 

que ajudam a construir as riquezas do país, fazendo com que o Brasil seja rico em 

culturas diversificadas e, às vezes, nem isso as fazem lembrar-se da sua 

importância para a sociedade. 

 Como função equalizadora, é papel da EJA dar oportunidades iguais para os 

seus estudantes. Nesta perspectiva, a educação é fundamental, fazendo com que 

esses possam aprender tudo que as outras pessoas aprenderam na idade certa.  

Os jovens e adultos da EJA podem aprender cada conteúdo, porém de 

maneira que se adeque a sua realidade para ter significado para si nesta fase de 

sua vida. 

 A função permanente ou qualificadora é aquela onde o potencial do ser 

humano é observado a todo tempo, ou seja, o ser humano aprende a todo o 

momento. É importante observar as necessidades da atual sociedade para que 

estejam de acordo. O homem deve se adequar para não ficar fora do mercado de 

trabalho, e a cada dia que passa, quanto mais certificações se tem, mais é verificado 

o papel da educação escolar na sua vida. 

A Constituição de 1934 reconheceu, pela primeira vez em caráter 
nacional, a educação como direito de todos e {que ela} deve ser 
ministrada pela família e pelos poderes públicos (art.149). A 

Constituição, ao se referir no art. 150 ao Plano Nacional de 
Educação, diz que ele deve obedecer, entre outros, ao princípio do 
ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, 
extensivo aos adultos (§ único, a). Isto demonstra que o legislador 
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quis declarar expressamente que o todos do art. 149 inclui os adultos 

do art. 150 e estende a eles o estatuto da gratuidade e da 
obrigatoriedade. A Constituição de 1934, então, põe o ensino 
primário extensivo aos adultos como componente da educação e 
como dever do Estado e direito do cidadão. Esta formulação 
avançada expressa bem os movimentos sociais da época em prol da 
escola como espaço integrante de um projeto de sociedade 
democrática. (p. 234/235). 

 É importante ressaltar a importância das leis que priorizam os direitos dos 

cidadãos, não só os direitos civis, mas os direitos educacionais, porque a educação 

é fundamental para o enriquecimento da sociedade.  

 De acordo com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 4.024/61, ficava reconhecida a educação como direito de todos e no Título VI, 

capítulo II, ao tratar do ensino primário, diz no art. 27: 

O ensino primário é obrigatório a partir dos 7 anos e só será 
ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa 
idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos 

correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. (pág. 237) 

 A Lei nº 4.024/61 determinava ainda, no seu art. 99, que aos maiores de 16 

anos será permitida a obtenção de certificados de conclusão do curso ginasial, 

mediante a prestação de exames de madureza, após estudos realizados sem 

observância de regime escolar.  

“Nas mesmas condições permitir-se-á a obtenção do certificado de conclusão 

de curso colegial aos maiores de 19 anos”. (Parágrafo único, p. 237 e 238). 

 Fica nítida, desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a preocupação que se tinha com os alunos que não começavam a estudar na idade 

adequada, e por esse motivo já se criavam maneiras para estar atendendo esses 

quando necessário.   
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 De acordo com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, 

em seu artigo 37,  

cursos e exames são meios pelos quais o poder público deve 
viabilizar o acesso do jovem e adulto na escola de modo a permitir o 
prosseguimento de estudos em caráter regular tendo como 
referência a base nacional comum dos componentes curriculares 

(pág. 249).  

Sendo assim, os cursos e exames que acontecem na EJA devem estar de 

acordo com a efetiva permanência do aluno na escola, priorizando o direito a 

educação de qualidade.  

Os cursos da EJA são de acordo com a instituição sempre se organizando de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA.  

É importante ressaltar a importância da aula presencial que permite melhor 

acompanhamento podendo ser sanadas dúvidas na hora que aparecem, a avaliação 

sendo um processo que ocorre a todo o momento e a convivência que permite as 

trocas de experiências e o contato entre os alunos, podendo, assim, haver uma 

valorização do conhecimento. 

 Segundo a LDB (Lei 9394/96), as idades para realizar os exames são: 

idades mínimas para a realização dos exames supletivos tanto 
quanto a duração mínima de oito anos do ensino fundamental 

obrigatório para todos a partir dos sete anos. Também o ensino 
médio tem duração mínima de três anos, logicamente a partir dos 14 

ou 15 anos. A questão relativa à idade dos exames supletivos deve 
ser tratada com muita atenção e cuidado para não legitimar a 
dispensa dos estudos do ensino fundamental e médio nas faixas 

etárias postas na lei a fim de se evitar uma precoce saída do sistema 
formativo oferecido pela educação escolar (pág.258/259).   

 De acordo com a Resolução CNE/ CEB Nº1, de 5 de julho de 2000, fica 

estabelecida as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 
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Adultos que dispõem alguns artigos e parágrafos que definem características 

fundamentais para entender como é a Educação de Jovens e Adultos e como ela 

deve ser fundamentada.  

Art. 1º Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos a serem obrigatoriamente observadas na 
oferta e na estrutura dos componentes curriculares de ensino fundamental e 
médio dos cursos que se desenvolvem, predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias e integrantes da organização da educação 
nacional nos diversos sistemas de ensino, à luz do caráter próprio desta 
modalidade de educação. 

 Ou seja, propõem que a EJA deve ser ofertada em duas fases tanto para o 

ensino fundamental quanto para o ensino médio. Ainda propõe como deve ser o 

currículo do ensino para a EJA o que de fato é importante para a educação, porque 

a EJA deve ser vista como uma etapa de ensino que destina um conhecimento de 

qualidade para adultos e jovens. 

Art. 2º A presente Resolução abrange os processos formativos da 
Educação de Jovens e Adultos como modalidade da Educação 
Básica nas etapas dos ensinos fundamental e médio, nos termos da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial dos 

seus artigos 4º, 5º, 37, 38, e 87 e, no que couber.  

(...) § 2º Estas Diretrizes se estendem à oferta dos exames supletivos 
para efeito de certificados de conclusão das etapas do ensino 

fundamental e do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos.  

 A EJA é uma modalidade de ensino, portanto, é dever do Estado garantir que 

o ensino fundamental seja obrigatório e gratuito. Desse modo, os alunos podem 

estudar no horário noturno atendendo as suas necessidades, visto que muitos 

alunos da EJA são trabalhadores.  

É importante obsevar as condições que favoreçam o acesso e a permanência 

desses alunos da EJA. Pode ocorrer que esses estudantes procurem estudar a 

distancia através do supletivo para concluir o seus estudos. Quando se tem um bom 
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aproveitamento, conseguindo ser aprovado, recebem o certificado da mesma 

maneira que os demais alunos. 

Art. 5 º (...) Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da 
Educação Básica, 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 equidade, 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 equidade, 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 dos 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 

(Resolução CNE 1/2000). 

 A EJA é uma modalidade de ensino única que atende a necessidade dos 

seus alunos. Por isso, tem um papel fundamental para a educação, porque se 

preocupa em atender um público que não pode ter acesso ao ensino na idade 

adequada. Observa fatores isolados de cada aluno atendendo suas reais 

necessidades e trabalhando de modo igualitário respeitando o direito de cada aluno 

sabendo valorizar seu desenvolvimento de acordo com os conteúdos trabalhados 

nas aulas de acordo com a sua realidade.  

 A EJA deve se basear nas histórias diárias de cada aluno porque na sua 

realidade está o conhecimento, o professor só deve saber como transformá-lo em 

conteúdo para sua aula, trabalhar com os jovens e adultos não é trabalhar com 

crianças, por isso a EJA é rica porque pode se haver uma troca de conhecimento a 
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cada momento visto que todos já possuem uma ideia sobre as coisas que ocorrem a 

cada dia. 

Art. 6º Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração 
dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, respeitadas as 
diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta modalidade de 
educação e o regime de colaboração entre os entes federativos 

(Resolução CNE 1/2000). 

 Sendo assim, é papel do sistema de ensino montar como vai ser o curso da 

Educação de Jovens e Adultos, desde que sigam o que está estabelecido nas 

diretrizes curriculares nacionais. É importante estabelecer procedimentos que 

facilitem o ensino para o aluno e que permaneça a qualidade, conseguindo atingir 

todo conteúdo necessário para uma boa aprendizagem. 

Art. 9º Cabe aos sistemas de ensino regulamentar, além dos cursos, 
os procedimentos para a estrutura e a organização dos exames 
supletivos, em regime de colaboração e de acordo com suas 

competências. 

Parágrafo único. As instituições ofertantes informarão aos 
interessados, antes de cada início de curso, os programas e demais 
componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 
professores, recursos didáticos disponíveis e critérios de avaliação, 
obrigando-se a cumprir as respectivas condições (Resolução CNE 
1/2000). 

 É papel do sistema de ensino informar como ocorre o ensino no supletivo da 

EJA, como é o seu conteúdo, quanto tempo dura o curso, como é a formação dos 

professores, como o ensino é transmitido para os alunos, quais os materiais que 

utilizam e como são as avaliações. Isso é importante porque à medida que o aluno 

conhece como é todo o processo, ele se prepara e começa a perceber a importância 

de cada aspecto para sua aprendizagem e isso só refletirá em seu conhecimento.  

Art. 10. No caso de cursos semipresenciais e a distância, os alunos 
só poderão ser avaliados, para fins de certificados de conclusão, em 
exames supletivos presenciais oferecidos por instituições 
especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder 
público, dentro das competências dos respectivos sistemas, 
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conforme a norma própria sobre o assunto e sob o princípio do 

regime de colaboração (Resolução CNE 1/2000). 

 A avaliação da EJA é feita mediante os assuntos trabalhados diariamente 

dentro da sala de aula (presencialmente), pesquisas e assuntos estudados em casa 

com conteúdos programáticos (distância).  

Os alunos, nas aulas presenciais, podem trocar experiências e tirar suas 

dúvidas na hora, tudo para enriquecer seu conhecimento. A avaliação tem o objetivo 

de ajudar o aluno a receber o certificado. As avaliações só podem ser ministradas 

por instituições autorizadas pelo poder público.  

Art. 22. Os estabelecimentos poderão aferir e reconhecer, mediante 
avaliação, conhecimentos e habilidades obtidos em processos 
formativos extraescolares, de acordo com as normas dos respectivos 
sistemas e no âmbito de suas competências, inclusive para a 
educação profissional de nível técnico, obedecidas as respectivas 
diretrizes curriculares nacionais. (Resolução CNE 1/2000). 

 O processo avaliativo da EJA poderá reconhecer o que cada aluno já possui 

de conhecimento, visto que não importa apenas o conhecimento que se é obtido 

dentro da sala de aula, mas também toda e qualquer aprendizagem que se é 

adquirida fora do espaço escolar através das experiências adquiridas diariamente 

pelos alunos. 

 A Avaliação na EJA não é apenas momento de dar notas e certificados de 

conclusão para os alunos. Pelo contrário, é o momento de parar para pensar nos 

assuntos que foram sendo construídos diariamente pelos professores junto com os 

seus alunos. Avaliar é necessário, mas saber como avaliar é fundamental para que 

se identifiquem as características do aprendizado de cada aluno de modo 

diferenciado. 
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 De acordo com a Resolução Nº 3 de 15 junho de 2010, fica institucionalizado 

as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos 

relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, 

idade mínima e certificação nos exame e Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida por meio da Educação a Distância (EAD).  

 Ficando estabelecido segundo a Resolução: 

Art. 5º Obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 
9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o atendimento da 
escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para os 
cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA 

do Ensino Fundamental a de 15 (quinze) anos completos. 

Parágrafo único. Para que haja oferta variada para o pleno 
atendimento dos adolescentes, jovens e adultos situados na faixa de 
15 (quinze) anos ou mais, com defasagem idade-série, tanto 
sequencialmente no ensino regular quanto na Educação de Jovens e 
Adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional, 
nos termos do § 3o do artigo 37 da Lei nº 9.394/96, torna-se 

necessário: 

I - fazer a chamada ampliada de estudantes para o Ensino 
Fundamental em todas as modalidades, tal como se faz a chamada 

das pessoas de faixa etária obrigatória do ensino; 

II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a 
estabelecerem, de forma colaborativa, política própria para o 
atendimento dos estudantes adolescentes de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos, garantindo a utilização de mecanismos específicos 
para esse tipo de alunado que considerem suas potencialidades, 
necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e 
ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 9.394/96, 
inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando 

necessário; 

III - incentivar a oferta de EJA nos períodos escolares diurno e 

noturno, com avaliação em processo. 

Art. 6º Observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 
9.394/96, a idade mínima para matrícula em cursos de EJA de 
Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão de 

EJA do Ensino Médio é 18 (dezoito) anos completos.  

 Para o aluno da EJA ingressar no ensino médio é necessário ter no mínimo 

18 anos. 
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 O aluno da EJA que começa a estudar aos 15 anos de idade, é um aluno que 

está estudando nessa modalidade de ensino porque sua idade já não está adequada 

ao seu ano de escolaridade. Isso é uma das coisas importantes de destacar porque 

revela que existe reprovação na sua história. Deve-se saber que a reprovação é 

ocasionada por problemas de aprendizagem do aluno, muitas vezes por 

desinteresse do próprio, ou consequências ocasionadas pelo próprio método de 

ensino do professor ou até mesmo por excesso de faltas do aluno.  

É relevante pensar a ideia de um aluno estar cursando o ensino médio na 

EJA com idade mínima de 18 anos visto que este com esta idade já possuem 

experiências, o que deve torná-lo mais interessado pelo conhecimento, porque este 

quando fora já da escola tão novo deve ter motivos diferentes para estar 

ingressando na EJA, o que possibilita uma nova forma deste aprender, porque o 

aluno está buscando a escola, o conhecimento ou o certificado de conclusão. O que 

ele busca encontrar na escola não é o mais importante, mas sim o que a escola na 

modalidade da EJA tem a oferecer para este aluno que já possui suas próprias 

expectativas.  

 As avaliações que ocorrem na EJA devem ser avaliações pensadas para esse 

público, visto que na EJA se encontram alunos das mais diferentes faixas etárias 

porque se começa aos 15 anos, porém não possui uma idade de término de idade. 

Pode se encontrar pessoas de 20 anos até 80 anos de idade ou mais, essa é a 

principal característica da EJA.  

As pessoas que procuram a escola nessa etapa da vida buscam algo que 

ainda não possui, porque durante o decorrer de sua vida não teve a oportunidade de 

ter o ensino escolar. E por isso que a avaliação da EJA deve ser diferenciada porque 
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tem que ter a função de motivar o seu aluno a estudar, aprender, conhecer o que 

ainda não conhece.  

De acordo com a Resolução CNE 3/2010: 

Art. 7º Em consonância com o Título IV da Lei nº 9.394/96, que 
estabelece a forma de organização da educação nacional, a 
certificação decorrente dos exames de EJA deve ser competência 

dos sistemas de ensino.  

§ 1º Para melhor cumprimento dessa competência, os sistemas 
podem solicitar, sempre que necessário, apoio técnico e financeiro 
do INEP/MEC para a melhoria de seus exames para certificação de 

EJA. (...) 

§ 2º (...) V - oferecer apoio técnico e financeiro aos Estados, ainda 

como função supletiva, para a oferta de exames de EJA; 

VI - realizar avaliação das aprendizagens dos estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos, integrada às avaliações já existentes 
para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, capaz de oferecer 
dados e informações para subsidiar o estabelecimento de políticas 
públicas nacionais compatíveis com a realidade, sem o objetivo de 
certificar o desempenho de estudantes. 

 Sendo assim, é papel da escola avaliar seus alunos de maneira com que 

atendam as necessidades desses, e que quando necessário saibam onde procurar 

ferramentas de ensino para melhorar a qualidade do processo avaliativo da EJA.  

A avaliação da EJA deve ser ministrada de acordo com os conteúdos 

trabalhados, seguindo o planejamento escolar de cada ano, porém colocando em 

prática a realidade destes alunos que já possuem conhecimentos próprios que 

podem ser trabalhados dentro do ambiente escolar.  

Não se pode avaliar apenas para dar uma nota, mas observar como é o 

desenvolvimento a cada dia deste aluno.  

Ainda segundo o documento: 
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Art. 8º O poder público deve inserir a EJA no Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica e ampliar sua ação para além das 
avaliações que visam identificar desempenhos cognitivos e fluxo 
escolar, incluindo, também, a avaliação de outros indicadores 
institucionais das redes públicas e privadas que possibilitam a 
universalização e a qualidade do processo educativo, tais como 
parâmetros de infraestrutura, gestão, formação e valorização dos 
profissionais da educação, financiamento, jornada escolar e 

organização pedagógica.  

 Se a EJA é vista como uma modalidade de ensino dentro da Educação 

Básica, ou seja, de forma particular, a sua avaliação deve ser feita de maneira 

diferenciada seguindo outras maneiras de serem realizadas, tendo como uma 

característica principal os conhecimentos já adquiridos pelos alunos ao longo de sua 

vida.  

A EJA deve trabalhar para desenvolver nos seus alunos aptidões diferenciada 

através da avaliação escolar que poderá ocorrer a cada dia, ou de maneira 

tradicional através de provas escritas. O que é importante ressaltar na EJA é o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida desses alunos preparando estes para um 

novo modo de olhar para as coisas que acontecem ao seu redor, e fazer com que 

eles pensem sobre o que está acontecendo, é saber trazer a sua realidade para ser 

discutida e tentar com isso trazer novos conhecimentos.  

 Na Educação a Distância, a EJA tem novos pontos de vista, um deles é 

voltado para a avaliação (Resolução CNE 3/2010): 

Art. 9º (...) XI - será estabelecido, pelos sistemas de ensino, processo 

de avaliação de EJA desenvolvida por meio da EAD, no qual: 

a) a avaliação da aprendizagem dos estudantes seja contínua, 
processual e abrangente, com autoavaliação e avaliação em grupo, 

sempre presenciais; 

b) haja avaliação periódica das instituições escolares como exercício 
da gestão democrática e garantia do efetivo controle social de seus 

desempenhos; 
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c) seja desenvolvida avaliação rigorosa para a oferta de cursos, 
descredenciando práticas mercantilistas e instituições que não zelem 

pela qualidade de ensino.  

 A avaliação na EAD permite ao aluno estudar no horário mais oportuno para 

si, porque este escolhe o que e em que horário vai estudar, porque este só vai à 

escola para tirar as suas dúvidas sobre determinado assunto e para ser avaliado, 

por isso a avaliação da EAD vai observar como é o processo deste aluno aprender 

de maneira diferenciada daquele aluno que está presente todos os dias em sala na 

EJA, são modos diferentes de avaliações que ocorrem.  

Às vezes na EAD o aluno só debate algum assunto com o outro naquele 

momento da avaliação. Geralmente esta avaliação já é marcada no início do ano 

letivo para que o aluno já se programe para estudar para as provas.  

Nesta modalidade de ensino vai depender muito da força de vontade do aluno 

querer aprender, porque a responsabilidade de aprender e estudar determinados 

conteúdos ficam para si próprios. Retirando a responsabilidade da escola, porque 

esta só vai interferir na hora que houver dúvidas e na hora de avaliar.  

Acredito que esta forma de ensino seja mais para aqueles que necessitam 

mais de um certificado de conclusão do que realmente desejam a troca de 

experiências e de conhecimento.  

Quando se observa a avaliação escolar na Educação de jovens e adultos 

pode se perceber a importância desta para o aluno, porque a avaliação não deve ser 

vista como algo para concretizar o aprendizado, pelo contrário a avaliação deve ser 

um meio para que o aluno consiga chegar ao conteúdo, ou seja, um processo pelo 

qual o aluno deve passar para que consiga aprender.  
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A avaliação é fundamental e obrigatória para constar que o aluno conseguiu 

atingir determinado objetivo que era proposto pelo professor, mas o professor deve 

ter liberdade para saber avaliar a cada dia seu aluno, que não deve se sentir punido 

pela avaliação, mas sim, fazê-la como se fosse algo natural e que demonstre o que 

este aprendeu em determinado período.  

O aluno que vê a avaliação com temor não consegue mostrar o que já sabe 

sobre o conteúdo porque seu nervosismo o atrapalha, quando se sente a vontade e 

tranquilo para realizar a avaliação como mais um exercício do dia a dia já tem um 

resultado ao final de acordo com o que aprendeu, este deve saber que a avaliação 

não é apenas para medir o seu conhecimento, mas também é um instrumento para 

que o professor consiga observar como está a aprendizagem do aluno com cada 

conteúdo, podendo este dar caminhos para que o seu aluno acabe com as 

dificuldades encontradas e solucioná-las dando prosseguimento nos próximos 

conteúdos sem dúvidas e sem dificuldades.  
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3. Avaliação escolar na rede municipal de Angra dos Reis 

 Em entrevista realizada na Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia de 

Angra dos Reis em 14 de outubro de 2014 com a professora de Língua Portuguesa 

e coordenadora da EJA, Simone Oliveira Do’ Vale, com o professor de História e 

também coordenador da EJA, Wagner Santos de Barros, foi possível conhecer e 

identificar novos dados da Educação de Jovens e Adultos no município de Angra 

dos Reis.  

É importante destacar que a EJA em Angra dos Reis é diferenciada de outros 

municípios do estado do Rio de Janeiro pela maneira e pelos objetivos que esta 

pretende que seus alunos alcancem. É uma perspectiva de trabalho diferenciado 

que visa, segundo os seus coordenadores, atender a realidade do seu aluno. 

 A EJA em Angra dos Reis tem uma estrutura montada para a sua política, 

possuindo uma coordenação de EJA que se encontra na secretaria de educação do 

município. Atualmente são 13 escolas na rede que possuem a Educação de Jovens 

e Adultos. 

 Nestas escolas, todos os professores que atuam na EJA tem uma 

coordenação com carga horária semanal de reunião, desenvolvendo trabalhos 

extraclasses.  

Geralmente, uma vez por mês os coordenadores de EJA fazem uma reunião 

com os professores onde discutem vários temas sobre a EJA, como está 

organizada, o que está acontecendo na escola e se a estrutura atende as 

necessidades dos alunos.  
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Dentre as escolas, ainda existe uma que trabalha com a EJA anual em séries. 

As demais são semestrais, organizando as turmas por fase. Estas também 

funcionam com classes multisseriadas. Geralmente são duas fases em uma, porque 

não conseguiram preencher o numero de alunos previstos para cada fase. 

A EJA em Angra dos Reis também atende aos índios Guarani e a  

pescadores das ilhas.  

 Em Angra dos Reis a EJA atende a diversidade dos seus sujeitos. Também 

possui uma experiência com educação profissional em parceria com a UFRJ de 

Campos. Inicia no município uma experiência com o PROEJA1 com a elevação 

escolar atrelada a formação profissional de mecânica de motores de barco. 

  É importante observar como a EJA constrói e desenvolve-se ao longo dos 

anos em Angra dos Reis, como suas características são fundamentais para que 

ocorra uma atuação do ensino/aprendizagem para seus alunos, o professor deve 

investigar quais são as necessidades de seus alunos e saber como transformá-las 

em conhecimentos.  

É importante também destacar que o professor deve conhecer a Resolução 

Municipal, a Lei Orgânica do Município, as Portarias Municipais, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, os Pareceres e as Resoluções que regulamentam a 

EJA. 

                                                             
1Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 

Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). É baseado 

no Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 e tem como objetivo ofertar cursos de 

Educação de Jovens e Adultos com Educação Profissional. 
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 A relação que acontece com os professores e com os coordenadores da EJA 

é fundamental para levantar questões sobre como está o funcionamento da EJA, 

quais são os aspectos positivos que acontecem e os negativos, tudo isso faz com 

que a EJA seja valorizada. 

É importante destacar que as formações que são realizadas para esses 

professores, segundo os seus coordenadores, visam sempre à melhoria da 

qualidade do ensino. 

Segundo eles, geralmente são realizadas palestras e eventos com o intuito de 

discutir sobre o dia-a-dia, principalmente visando o melhorar da prática na EJA.  

 Além destas formações, são realizados encontros para troca de experiências 

entre os professores, assim como visitas periódicas dos coordenadores às escolas 

visando uma maior integração e acompanhamento das experiências. 

O currículo da EJA deve se adequar a essa modalidade de ensino. De acordo 

com o Boletim Oficial do município de Angra dos Reis nº 260, de 21 de maio de 

2010, fica estabelecido a Resolução da Secretaria de Educação Ciência e 

Tecnologia Nº 002, de 19 de maio de 2010, que se fundamenta no Artigo 37 e seus 

parágrafos 1º e 2º da LDB 9394/96, observando as necessidades de preparar uma 

matriz curricular para a EJA valorizando o processo de ensino. 

Art.1º - A educação de jovens e adultos (EJA) na Rede Municipal de 

Educação se apresenta com as seguintes temporalidades: 

§1º - A EJA 8 (oito) anos funcionará na E.M. Profª. Cleusa Fortes de 
Pinho Jordão e E.M. de Educação de Surdos (EMES). 

a – I etapa com IV fases e duração de 01 (um) ano cada fase; 

b – II etapa com IV fases e duração de 01 (um) ano cada fase. 
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§2º - A EJA 05 (cinco) anos funcionará nas demais unidades 

escolares do turno noturno. 

a – I etapa com IV fases sendo a I e II fases com duração de 01 (um) 
ano cada fase e as fases III e IV com duração semestral, ou seja, 06 

meses cada fase; 

b – II etapa com IV fases, sendo cada fase com duração semestral, 
ou seja, 06 (seis) meses cada fase. 

Art.2º - A EJA 08 (oito) anos apresenta as seguintes matrizes 

curriculares:  
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Art. 3º - A EJA 05 (cinco) anos apresenta as seguintes matrizes curriculares: 

 

Fonte: Boletim Oficial de Angra dos Reis, nº 260 de 21de maio de 2010, pag. 46 - 

50. 
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 A importância da matriz curricular é mostrar que o aluno da EJA não é 

desmerecido em momento algum, porque este deve aprender os mesmos conteúdos 

do ensino regular, apenas o que modifica é a carga horária, dependendo da 

série/ano de escolaridade. 

 Em síntese, não deve ser um ensino de menor qualidade, mas sim um curso 

que adapte o seu currículo de acordo com a realidade do seu público – jovens, 

adultos e idosos. 

Infelizmente, as escolas que atuam na EJA ainda não tem espaços 

adequados para os seus alunos. Muitas das vezes, são espaços improvisados, com 

problemas de iluminação, infraestrutura em geral. 

Segundo os coordenadores, algumas escolas no município, atualmente se 

encontra em dificuldades financeiras, muitas escolas vem enfrentando graves 

problemas.  

Na EJA, por incrível que possa parecer, estes problemas são muito mais 

aparentes, principalmente de estrutura, iluminação, imobiliário, material pedagógico, 

com turmas cheias etc. 

 De modo geral, segundo os seus coordenadores, a parte  pedagógica na 

Educação de Jovens e Adultos é algo positivo, mas poderia ser melhor, com 

bibliotecas voltadas para o público da EJA, por exemplo. Ter mais verba para 

integrar esse aluno na cultura, etc.  
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Segundo os coordenadores da EJA, os professores que atuam na EJA em 

Angra têm um perfil para atuar na modalidade. Não é qualquer professor que se 

enquadra nessa modalidade de ensino. 

Além das questões culturais e de atuação no mundo do trabalho dos sujeitos 

da EJA no município, hoje é um grande número de jovens de 15 a 17 anos que 

migram para a EJA. 

Esse é um problema que muitas vezes ainda está propriamente no próprio 

ensino fundamental regular. Várias são as questões que envolvem a discussão, 

principalmente por termos ampliado o acesso, mas não melhorado a qualidade do 

ensino.  

 Atualmente um dos principais problemas encontrados na EJA refere-se à 

avaliação, a relação da faixa etária dos alunos, os conflitos da juvenilização que 

acontece dentro das salas de aula, dentre outros de estrutura.   

É importante destacar que o professor como mediador deve adequar os 

conteúdos para atender o adulto trabalhador e o jovem com diversos interesses e 

perspectivas. 

 A avaliação na rede de ensino de Angra dos Reis tem o seu sistema de 

avaliação próprio, não tem materiais padronizados. O professor tem total autonomia 

para avaliar e desenvolver seu material avaliativo para atender seus alunos de 

acordo com as turmas que trabalha voltado para não infantilizar o ensino da EJA.  

As regras básicas que existem são as que estão no sistema de acordo com a 

Resolução Nº03/2011: 
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Concepção e Princípios da Avaliação 

Art. 1º – A avaliação, entendida como um processo contínuo de 

obtenção de informação, análise e interpretação da ação educativa, 

visando ao aprimoramento do trabalho pedagógico, incide sobre: 

I – o trabalho dos professores ou berçaristas; 

II – o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos; 

III – a gestão administrativa e pedagógica da escola; 

IV – a atuação da equipe de apoio; 

V – a escola em seu conjunto; 

VI – a gestão administrativa e pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia; 

VII - a Rede Municipal de Ensino. 

Parágrafo Único – A gestão administrativa e pedagógica da escola 

envolve a atuação da equipe técnico-pedagógica e Conselho de 
Escola, Conselho de Creche ou Conselho do Centro Municipal de 

Educação Infantil. 

Art. 2º – A avaliação, numa visão de totalidade, é voltada para os 

aspectos qualitativos das ações do educando, do educador e dos 
gestores da educação e tem como referência a Organização 
Curricular da Rede Municipal, o Documento Referência e o Projeto 
Político-Pedagógico da Unidade Escolar. Assim, devem ser 
asseguradas as condições necessárias para que esta qualidade seja 

efetivada. 

Art. 3º – A avaliação tem por objetivos: 

I – diagnosticar o processo de ensino e aprendizagem dos 
educandos e de todos os participantes da ação educativa para 

estabelecer o planejamento da ação pedagógica; 

II – identificar os avanços e dificuldades dos educandos e 
educadores no processo de apropriação / construção do 

conhecimento, em função da ação pedagógica desenvolvida; 

III – apontar dificuldades e propor sugestões para superação das 
mesmas na organização administrativa e pedagógica da escola e da 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; 

IV – garantir suporte e apoio técnico–pedagógico oferecido pelas 
equipes da Secretaria de Educação a todos os profissionais das 

Unidades Escolares; 
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Art. 4º – A avaliação, em uma perspectiva de gestão democrática, 

pressupõe que todos os participantes da ação educativa, sem 
exceção, se autoavaliem e sejam avaliados em momentos individuais 
e coletivos, no entanto, esta autoavaliação não deve gerar conceitos. 

Art. 5º – Todos os participantes da ação educativa são sujeitos do 
processo avaliativo, em momentos individuais e coletivos, 

subentendidos: 

I – os educandos; 

II – os professores ou berçaristas; 

III – a equipe técnico-pedagógica; 

IV – o Conselho de Escola, Creche ou Centro Municipal de Educação 

Infantil; 

V – os funcionários não docentes; 

VI - os responsáveis pelos alunos; 

VII - a gestão da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia;  

VIII - a Rede Municipal de Ensino. 

Parágrafo Único – Como princípio de avaliação, deve-se garantir a 
formação continuada dos participantes da ação educativa citados 
neste artigo. (Resolução Nº03/2011 de 12/09/2011 Angra dos Reis, 

p. 4) 

 De acordo com esta Resolução, é fundamental se perceber a importância da 

avaliação no ambiente escolar visto que tudo que o aluno produz desde o que fala, o 

que escreve no caderno, a sua presença, a produção de trabalhos, provas etc. tudo 

é uma maneira para o professor avaliá-lo.  

Em linhas gerais, é fundamental que o aluno seja observado e acompanhado 

ao longo de todo o seu processo de ensino-aprendizagem. Principalmente sobre o 

que ele está construindo para a sua vida.  
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 Segundo os coordenadores da EJA entrevistados, em 2011 teve um 

seminário de avaliação onde se modificou o modo de avaliação de S, P, ou N,2 para 

conceitos A, B, C, D e RI, onde ficou previsto que deveria ter um sistema de 

avaliação também para os funcionários.  

O aprovado no evento ainda não está regulamentado, mas já existe uma 

avaliação para todos os professores e funcionários da prefeitura de Angra dos Reis, 

onde os funcionários se autoavaliam e a sua respectiva chefia também o avaliam 

pelo menos duas vezes ao ano. Esta avaliação é feita pela internet na página do site 

da prefeitura de Angra dos Reis.  

 É importante ressaltar que a avaliação que acontece em Angra dos Reis na 

EJA é realizada observando a realidade e os conhecimentos que o aluno já possui e 

que o resultado é caracterizado através dos conceitos A, B, C, D e RI.   

A avaliação fica a critério do professor, com o perfil de EJA que deve saber 

reconhecer a sensibilidade do aluno da EJA. Na avaliação formal, a prova, não se 

escreve nunca reprovado, ou D, se escreve recuperação.  

Cada aluno que não consegue atingir o conhecimento esperado em 

determinada matéria é chamado para conversar individualmente com o professor. É 

um tratamento diferenciado, que visa observar o aluno de modo individual.  

O sistema de avaliação do município é regular, o que se modifica é a 

temporalidade podendo ser anual ou semestral. As avaliações da EJA tem que ser a 

                                                             
2
  O conceito S significa que o aluno atingiu os objetivos de maneira satisfatória, o 

conceito P significa que o aluno atingiu parcialmente os objetivos e o conceito N 

significa que o aluno não atingiu os objetivos pretendidos. 
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partir da realidade, não se há uma avaliação pensada para o quantitativo, e sim para 

atender a qualidade do ensino.  

Segundo os coordenadores, todo conteúdo introduzido deve partir da 

realidade do mundo adulto. Cada registro conceitual tem um significado, ou seja, 

verifica se o aluno conseguiu atingir determinados objetivos como: 

I – Conceito A: o educando construiu os conhecimentos propostos 

no componente curricular avaliado, tendo-se como referência os 
objetivos definidos para o ano de escolaridade/etapa no plano de 
trabalho bimestral, demonstrando autonomia na aplicação dos 

mesmos; 

II – Conceito B: o educando construiu a maior parte dos 

conhecimentos propostos no componente curricular avaliado, tendo-
se como referência os objetivos definidos para o ano de 
escolaridade/etapa no plano de trabalho bimestral, apresentando 
relativa autonomia na aplicação dos mesmos e necessitando de 
pouca intervenção do professor; 

III – Conceito C: o educando construiu parcialmente os 

conhecimentos propostos no componente curricular avaliado, tendo-
se como referência os objetivos definidos para o ano de 
escolaridade/etapa no plano de trabalho bimestral, apresentando 
pouca autonomia na aplicação dos mesmos e necessitando de 

expressiva intervenção do professor; 

IV – Conceito D: o educando apresentou significativa dificuldade no 

processo de construção dos conhecimentos propostos no 
componente curricular avaliado, tendo-se como referência os 
objetivos definidos para o ano de escolaridade/ etapa no plano de 
trabalho bimestral, demonstrando não ter autonomia na aplicação 
dos mesmos e necessitando de reformulação no trabalho pedagógico 

para o seu desenvolvimento; 

V – Conceito RI: (Registros Insuficientes): não foi possível uma 

avaliação do educando no bimestre, que considerasse os 
conhecimentos necessários ao componente curricular avaliado, em 
função da baixa frequência (inferior a 25%) do mesmo ou total 
ausência às aulas dadas. (Resolução Nº03/2011 de 12/09/2011 

Angra dos Reis, p. 6) 

 O que se observa é que o resultado da avaliação é feita pelo conceito, porém 

este é baseado em como o aluno se desenvolveu em um determinado espaço de 

tempo. Existe uma obrigação de que a cada bimestre tenha pelo menos três 
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avaliações, que podem ser livre, oral, escrita, através de trabalho individual, trabalho 

em grupo, etc.  

A avaliação deve ser contínua e permanente. É imprescindível que se registre 

todo o processo avaliativo e de frequência dos alunos no diário de classe. 

 Ainda é importante ressaltar alguns critérios para promover e/ou reter o aluno 

da EJA como: 

 “Art. 35 – O parecer conclusivo sobre a promoção ou retenção do educando, 

do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, leva em 

consideração o desenvolvimento do educando ao longo do período letivo, 

tendo-se como referência os objetivos propostos, assim como a apuração da 

assiduidade, conforme legislação em vigor. 

Art. 36 – Cabe ao Conselho de Classe de Promoção a decisão quanto ao 

resultado final dos educandos do Ensino Fundamental e da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Art. 37 – São considerados automaticamente retidos, observando-se a 

legislação em vigor, os educandos que não obtiverem o mínimo de 75% de 

frequência anual, no Ensino Fundamental e 50% de frequência no período 

letivo na Educação de Jovens e Adultos, sobre a carga horária total 

trabalhada. 

§ 1º – O educando retido por obter frequência anual inferior a 75% no Ensino 

Fundamental e 50% na Educação de Jovens e Adultos, que comprovar bom 

rendimento nas avaliações efetuadas ao longo do período letivo, poderá ser 

indicado, a critério do Conselho de Classe de Promoção, para reclassificação 

no período letivo seguinte. 
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§ 2º – O educando na Educação de Jovens e Adultos, de acordo com a 

Resolução SEC 002, de 8/10/2008, artigo 4º, que obtiver mais de 25% e 

menos de 50% de faltas justificadas ao término do período letivo e que 

apresente desempenho comprovadamente satisfatório, com desenvolvimento 

pedagógico registrado nas atas e nos diários de classe dos professores, deve 

ser promovido para a fase/etapa/ano de escolaridade seguinte. Neste caso, 

todas as justificativas das faltas deverão ser arquivadas na pasta individual do 

educando. 

§ 3º – Todas as questões relativas ao desempenho dos educandos com 

excesso de faltas, devem ser apresentadas periodicamente nas reuniões 

mensais de coordenação e registradas em ata específica. 

§ 4º – No caso de faltas consecutivas do educando da Educação de Jovens e 

Adultos, de acordo com a Resolução SEC 002, de 8/10/2008, artigo 4º, a 

escola preencherá instrumento próprio, a que o aluno possa recorrer para 

descrever a sua situação. Este será anexado à sua pasta individual, 

garantindo-se junto ao mesmo, o parecer do Orientador Educacional sobre a 

vida escolar do aluno.” 

(Resolução Nº03/2011 de 12/09/2011 Angra dos Reis, p. 7) 

 É importante ressaltar que existe um processo de observação dos alunos e 

dos professores pelos diretores da escola. O trabalho é realizado através das 

reuniões contínuas com as direções, com os professores, onde se é relatado como 

está o processo de ensino aprendizagem do aluno da EJA.  

 As escolas atualmente estão trabalhando e observando a EJA em a partir da 

experiência de um grupo focal. 
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 Por isso, é fundamental que os professores da EJA trabalhem questões em 

conjunto, projetos integrados. Infelizmente, como se pode ainda observar, todo o 

sistema de ensino ainda está organizado para atender as crianças no ensino regular. 

A EJA ainda se encontra como algo acessório no sistema. 

 Geralmente, o conteúdo da EJA é algo que se vem pensado para melhorar o 

que deve ser atingido fazendo com que se atenda a necessidade do aluno.  

Segundo os coordenadores da EJA, pretende-se criar um material específico 

para a EJA. Estão produzindo um Almanaque que vai ser específico para a EJA do 

município de Angra dos Reis, pois os atuais livros didáticos não atendem a 

necessidade do aluno. Por isso, quase nem sempre são utilizados pelos 

professores.  

 A prefeitura de Angra dos Reis criou em 2013 um documento onde estabelece 

os princípios norteadores da política educacional do município de Angra dos Reis, 

que são divididos em três eixos: Qualidade de Ensino, Gestão Democrática e 

Educação Inclusiva. Cada um tem seu próprio objetivo a ser alcançado e juntos se 

integram a um princípio do governo de Angra dos Reis que é a valorização do 

servidor.  

 A Qualidade de Ensino tem como foco à democratização da gestão que deve 

contribuir para que os alunos/ professores e demais pessoas envolvidas no processo 

de ensino sejam capazes de perceber todas as práticas educativas que o rodeiam, 

melhorando e aprimorando sua prática de ensino/aprendizagem, tudo em prol de 

uma escola pública de qualidade, que trabalhem conteúdos que seus alunos possam 

utilizar além da escola sabendo inteirá-los na sua vida diária.   
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A Gestão Democrática, segundo o documento, parte do princípio igualitário 

onde as diferenças devem ser respeitadas e o diálogo é fundamental, ou seja, 

envolve a democracia como fator principal onde tudo deve ser pensado através da 

ação/reflexão/ação que leva a construção de uma prática democrática que respeita a 

diversidade e as outras políticas do passado, do presente e do futuro que ainda está 

por vim.  

Através de uma Educação Inclusiva que pensa na educação de qualidade 

para todos, respeitando todas as diferenças existentes seja qual for, para se 

construir uma educação de qualidade e que respeite a necessidade de cada aluno.  

 De modo geral, a Educação de Jovens e Adultos de Angra dos Reis está a 

cada dia trabalhando em uma perspectiva para atender a necessidade dos seus 

alunos, dando a oportunidade para estes serem incluídos na sociedade como 

pessoas que também possuam o saber pedagógico, valorizando os seus 

conhecimentos e transformando estes em meios para concretizar o seu aprendizado 

escolar.  

É necessário observar o papel da avaliação nesse processo deve ser visto 

como parte do processo e realizado durante o processo do ensino/aprendizagem.  

Fica nítida a sua importância para observar o desenvolvimento do aluno a 

cada dia dentro do ambiente escolar ou fora dele, porque é através das experiências 

que esses alunos trazem para dentro da sala de aula que o professor ministra as 

suas aulas unindo o conteúdo que deve ser dado com a vivência do seu aluno, o 

que torna o aprendizado deste pleno e enriquecedor uma vez que percebe que a 
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aprendizagem não acontece apenas na aula, mas a qualquer hora, basta ao aluno 

aprender como identificar este. 
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Considerações Finais 

 

 A educação de jovens e adultos em Angra dos Reis, segundo a Secretaria de 

Educação, atualmente passa por muitas dificuldades. Mas isso não significa que a 

qualidade do ensino seja esquecido, pelo contrário, segundo os entrevistados, cada 

escola tem autonomia para incentivar os professores para que trabalhem como 

quiserem desde que sigam o planejamento da série que o aluno está.  

O ensino, segundo os entrevistados, é baseado em questões da atualidade 

dos alunos. Ou seja, o professor deve saber como adaptar o seu conteúdo para o 

que os alunos vivem no seu cotidiano.  

Na EJA é fundamental que se estimule a discussão sobre a realidade do dia a 

dia do aluno no ambiente escolar. Não se trata de transmissão de conteúdos, pelo 

contrário, o aluno deve saber que na escola ele está em um ambiente que faz parte 

da sua realidade.  

 Nas salas de aulas, os alunos, infelizmente, ainda encontram uma escola 

voltada para o público infantil. Isso porque utilizam o mesmo espaço e equipamentos 

das crianças. 

Em geral, as salas não estão adaptadas para este público; o material didático 

disponível não atende a realidade dos alunos jovens e adultos, assim como os 

equipamentos não são pensados para este público.  Os livros das escolas que 

possuem bibliotecas não atendem a esse público, geralmente são livros didáticos 

fora da sua realidade.  

Muitas vezes os professores que atuam na EJA são os mesmos do ensino 

regular e não sabem como transformar a mesma matéria para atender ambas as 
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turmas de maneira diferenciada, reproduzindo o realizado com as crianças para os 

adultos. Geralmente trabalham os conteúdos de forma infantilizada.  

Outra questão que deve se levar em consideração é a evasão na EJA. A 

evasão geralmente é muito grande por se tratar de pessoas que trabalham durante o 

dia e a noite tem que ir para a escola, não encontrando um local motivador. Por isso, 

acabam desistindo dos estudos. 

Cresce o número de jovens na EJA. Muitos são os que fracassaram no ensino 

regular. O que se vê hoje é um grande índice de reprovação de jovens que estão 

sendo colocados para estudarem na EJA, o que acaba fazendo com que essa 

modalidade de ensino se torne um depósito de adolescentes que possuem 

dificuldades de aprendizagem ou mau comportamento no diurno.  

 Acredito que a Educação de jovens e adultos tem um papel fundamental em 

recuperar esses jovens, mas que não pode se esquecer da sua função que é 

também oportunizar o conhecimento para os adultos e idosos.  

Não se pode haver interferências nos conteúdos trabalhados e é por isso que 

o professor que atua na EJA tem um papel fundamental que é saber o quanto é 

importante o conteúdo trabalhado para o seu aluno. Afinal, é fundamental que esse 

professor procure motivar esses sujeitos através dos seus conteúdos. Os jovens e 

adultos na escola devem se socializar com as outras pessoas, sabendo se 

expressar, mostrando que também sabe se comunicar. 

 O professor que atua na EJA sabe que é importante mostrar para o seu aluno 

o quanto o aprendizado é importante, porém já se sabe que muitos alunos possuem 

certo temor quando se fala em avaliação. Geralmente a avaliação é vista por alguns 

como uma forma de punir os alunos.  
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Deve-se mostrar aos alunos que a avaliação nada mais é que uma maneira 

deles mostrarem o que aprenderam ao longo de um período de ensino e como isso 

foi marcada na sua vida diária, como o aluno conseguiu trazer para a sua realidade 

esse conhecimento, e que quando não consegue deve saber por onde deve seguir 

para chegar a determinado conhecimento. Por isso, a avaliação não é uma maneira 

de punir. Pelo contrário, é um caminho para se verificar onde o professor acertou e 

onde deve melhorar, sabendo trabalhar com cada aluno.  

O professor quando avalia o aluno deve saber que a sua maneira de expor 

certo conteúdo também está sendo avaliada, pois se um aluno não consegue atingir 

determinado valor que se deseja alcançar, deve chamá-lo para conversar e 

descobrir o que está acontecendo. Mas se ao contrário, for um grande número de 

alunos, o professor deve parar para pensar e verificar se o modo que ele apresentou 

determinado conteúdo está adequado para aquela turma.  

O problema da avaliação para o aluno é, às vezes, a dificuldade do aluno 

realizar a prova é a única maneira que a avaliação é apresentada. Por que não são 

aproveitados outros instrumentos, tais como observações, dinâmicas etc.  

O professor da EJA deve saber ministrar suas aulas e saber como avaliar e 

ser avaliado pelos seus alunos. É fundamental que o conhecimento seja percebido 

como algo adquirido a todo o momento por todos, basta ter a delicadeza de saber 

percebê-lo. 

A avaliação muitas das vezes nada mais é do que uma folha em que é feita 

de exercícios, mas que tem um potencial de fazer com que o aluno tente se lembrar 

de cada assunto em determinado tempo. Por isso é vista com temor, porque 

pressiona o aluno pela maneira que é colocada.  
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Se a avaliação é colocada como mais uma atividade diária, seu temor se 

tornará em algo positivo, pois encontrará um resultado final de acordo com o que foi 

realizado por este ao longo de um período de aprendizado. 

Sem sombra de dúvida, o trabalho não trouxe todas as questões importantes 

para a discussão sobre a avaliação na EJA, mas, em linhas gerais, procurou 

apresentar algumas reflexões sobre o tema. 
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ANEXOS: Programação da II Mostra Diversidades do município de 

Angra dos Reis e ficha de inscrição nas atividades. 
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ANEXO:  Modelo de Avaliação dos Funcionários da prefeitura de Angra 

dos Reis 

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis 
Avaliação do servidor  
Dados do Avaliado 

Matrícula 
 
 

Nome 
 

Secretaria Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia 

Cargo 
 

 

Avaliação: 1 de 2014  
 
1. DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE: 
 
1.1 CONDUTAS COM RELAÇÂO AOS SEUS DEVERES FUNCIONAIS  
Capacidade de cumprir os deveres e obrigações próprias da função.  

A - Mostra-se resistente a cumprir as normas e deveres e influencia negativamente no 
comportamento do grupo. 

B - É irregular no cumprimento das determinações que lhe são atribuídas e tem um 
comportamento instável no grupo. 

C - Mantém comportamento satisfatório atendendo às normas e deveres no ambiente de 
trabalho. 

 
1.2 AMBIENTE DO TRABALHO, ORGANIZAÇÃO E MÉTODO  
Atitudes utilizadas para a manutenção organizada e limpa do seu local de trabalho. 

A - Sua disposição para organização é mínima, mesmo quando solicitado. 

B - Por vezes peca pela desorganização, porém se disponibiliza a organização quando 
solicitado. 

C - Mantém seu ambiente de trabalho em ordem. 

 
1.3 RESPONSABILIDADE COM EQUIPAMENTOS E ECONOMICIDADE NO SETOR DE 
TRABALHO  

Utilização estritamente profissional das dependências e dos equipamentos do setor  
(computadores e periféricos, acesso à internet, telefones, ferramentas, máquinas, etc.).  

A - Utiliza equipamentos sem zelo. 

B - Utiliza equipamentos com zelo, porém não contribui para manutenção dos mesmos. 

C - Utiliza equipamentos com zelo e colabora para sua conservação/manutenção,  
além de contribuir para a economicidade. 

 
1.4 RESPONSABILIDADE NO TRABALHO 

Confiabilidade na execução das tarefas inerentes à função.  

A - Falta de responsabilidade em cumprir os deveres e obrigações inerentes à função. 



72 
 

B - Cumpre parcialmente com os deveres e obrigações inerentes à função. 

C - Cumpre com os deveres e obrigações inerentes à função. 

 
2. CONDUTA ÉTICO-FUNCIONAL: 

 
2.1 EQUILÍBRIO EMOCIONAL 
Capacidade de controlar suas emoções.   

A - Descontrola-se por qualquer motivo, transmitindo sua ansiedade aos demais 
servidores 

B - Controla-se com certa dificuldade, mesmo em situações habituais. 

C - Apresenta serenidade, raramente perde o controle. 

 
2.2 COMPORTAMENTO ÉTICO NO TRABALHO 
Comportamento ético do servidor no desempenho de suas funções, perante à 
Administração,  
ao público e aos demais servidores.  

A - Faz uso de brincadeiras mesmo sabendo estar causando situações 
constrangedoras. 

B - Por vezes, faz uso de brincadeiras e/ou age de forma leviana e/ou irresponsável, 
porém,  
estas atitudes são involuntárias e nem sempre são 

C - Age de forma correta e profissional. 

 
2.3 LINGUAGEM UTILIZADA NO TRABALHO  
Utilização da linguagem, pessoalmente ou no atendimento ao telefone. 

A - Utiliza linguagem incompatível com o cargo/função. 

B - Por vezes utiliza linguagem incompatível com o cargo/função, porém se preocupa 
em corrigi-las. 

C - Preocupa-se em utilizar linguagem própria para o cargo/função. 

 
3. COOPERAÇÃO E RELACIONAMENTO: 
 
3.1 DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR AUXÍLIO AO GRUPO NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS  
Disponibilidade e espontaneidade em colaborar com o grupo na execução de tarefas. 

A - Nega-se a colaborar com o grupo na execução das tarefas. 

B - Colabora com o grupo quando solicitado. 

C - Colabora com o grupo quando solicitado e espontaneamente. 

 
3.2 RELACIONAMENTO NO TRABALHO  
Forma de se relacionar do servidor com os demais servidores e com o público. 

A - Pouco educado e às vezes grosseiro. 

B - Educado, porém suas atitudes às vezes são desagradáveis. 
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C - Educado e solícito. Mantém bom relacionamento. 

 
3.3 FLEXIBILIDADE NAS RELAÇÕES DE TRABALHO  
Capacidade de receber e implementar novas idéias. 

A - Não está aberto a receber sugestões e a aceitar a opinião dos outros. 

B - Por vezes aceita sugestões, porém, com certa resistência. 

C - Aceita sugestões, avaliando-as a fim de colocá-las em prática. 

 
4. INICIATIVA:  
 
4.1 CAPACIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS:  
Capacidade de resolver os problemas por si ou de dar o encaminhamento correto para a 
solução dos problemas. 

A - Deixa de solucionar problemas na execução do trabalho. 

B - Eventualmente apresenta soluções para situações ocorridas na execução do 
trabalho. 

C - Tem facilidade para solucionar as situações ocorridas na execução do trabalho. 

 
4.2 - CAPACIDADE PARA ASSUMIR  ENCARGOS MAIS COMPLEXOS  
Esforço pessoal em aperfeiçoar-se cada vez mais para assumir novos encargos mais 
complexos. 

A - Falta-lhe esforço pessoal para aprender novas tarefas e assumir encargos mais 
complexos. 

B - Tem dificuldade em assumir encargos mais complexos. 

C - Destaca-se por assumir encargos mais complexos. 

 
5. EFICIÊNCIA:  

 
6.1 CONHECIMENTO DO TRABALHO  
Conhecimentos teóricos e práticos na execução do trabalho. 

A -Conhece muito pouco o seu próprio trabalho. 

B - Conhece relativamente seu trabalho. 

C - Conhece bem o seu trabalho. 

 
6.2 QUALIDADE DE TRABALHO  
Grau de perfeição que o trabalho apresenta e o seu resultado final. 

A - Executa as tarefas com imperfeições. 

B - Executa as tarefas com raras imperfeições. 

C - Executa as tarefas de forma cuidadosa e com perfeição. 

 
6.3 QUANTIDADE DE TRABALHO  
Volume de trabalho executado, considerando as exigências da função. 
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A - Não atinge o volume de trabalho exigido, entregando as tarefas fora dos prazos 
fixados 

B - Esforça-se para apresentar o volume de trabalho exigido, embora nem sempre 
cumpra com os prazos fixados. 

C - volume de trabalho exigido, entregando as tarefas dentro dos prazos fixados. 

 

Observação: cada letra possui um respectivo valor : A: 0,25, B: 0,50, 

C:1,00 se o funcionário atingir determinada pontuação recebe um 

acréscimo no seu salário. 

 


