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   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Indicação de leitura e informe do Departamento da Educação de Jovens e Adultos 

 

Os desafios impostos pela sociedade atual com relação à educação vêm exigindo, cada vez mais, a busca incessante pelo 

aprimoramento do conhecimento. Com o objetivo de empreender um novo processo educativo que seja eficaz, atualizado e coerente com as 

exigências do mundo contemporâneo, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná passou por recente reformulação em seu 

organograma e criou o Departamento de Educação de Jovens e Adultos (Deja). 

A função desse novo departamento, amparado nas legislações vigentes, é destacar a EJA como modalidade da educação básica, 

propondo um modelo pedagógico que assegure as especificidades dos jovens e adultos no processo formativo, a valorização das 

potencialidades de cada um e o desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. 

Alcançar o sucesso esperado nesse empreendimento pressupõe uma retomada e atualização dos documentos que amparam a oferta 

da EJA nas instituições de ensino do Estado: as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná e a Proposta 

Pedagógica da EJA no Paraná.  

Durante o ano de 2013, foi concluída com sucesso a elaboração de uma Proposta Pedagógica de EJA no Sistema Prisional do Estado, 

atendendo à meta estipulada no Plano Estadual de Educação no Sistema Penitenciário do Paraná. No primeiro semestre desse ano, o 

departamento de EJA iniciará uma revisão, atualização e reelaboração das Diretrizes Curriculares da EJA no Paraná e elaboração coletiva de 

uma nova Proposta Pedagógica de EJA para as instituições de ensino que não atendem o sistema prisional. 

Rever, atualizar ou elaborar documentos pressupõe conhecimento de aspectos legais que regem a educação brasileira, bem como da 

legislação específica do Paraná, no sentido de contemplar as demandas referentes à organização escolar e procurar conciliar tecnologia, 

conhecimento, formação ética e exercício de cidadania, sem perder de vista o perfil do educando da EJA.  
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A seguir, indicamos alguns textos, com seus respectivos links, que subsidiarão as discussões durante a semana pedagógica, além da 

Proposta Pedagógica de cada escola: 

 

1. Deliberação CEE/PR n.º 014, de 08 de dezembro de 1999. Indicadores para elaboração da proposta pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino da Educação Básica e suas diferentes modalidades. Curitiba, 1999. Disponível em: 

http://celepar7cta.pr.gov.br/seed/deliberacoes.nsf/7b2a997ca37239c3032569ed005fb978/b187505b1107f0f9032569f10049e0af/$FILE/_i8him

oqb2clp631u6dsg32d1d64sjie8_.pdf 

 

2. Deliberação CEE/PR n.º 05, de 03 de dezembro de 2010. Estabelece Normas para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental e Médio do Sistema de Ensino do Paraná. Curitiba, 2010. Disponível em: 

http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2010/deliberacao_05_10.pdf 

 

3. Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Seed, 2006. p. 27-31. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_eja.pdf  

 

4. Instrução SEED/SUED nº 019, de 20 de maio de 2012. Instrui sobre Ações Pedagógicas Descentralizadas da Educação de 

Jovens e Adultos - APED ofertada na Rede Pública de Ensino. Curitiba: Seed, 2012. Disponível em: 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes%202012%20sued%20seed/instrucao0192012sued.PDF 

 

5. Instrução SEED/SUED n.º 008, de 10 de dezembro de 2013. Instrui sobre Cronograma de Oferta das Disciplinas para os cursos 

do Ensino Fundamental – Fase II e Médio, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Seed, 2013. Disponível 

em: http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao0082013suedseed.pdf 

 

6. Parecer CNE/CEB n.º 11, de 09 de junho de 2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2000. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11_2000.pdf 

 

http://celepar7cta.pr.gov.br/seed/deliberacoes.nsf/7b2a997ca37239c3032569ed005fb978/b187505b1107f0f9032569f10049e0af/$FILE/_i8himoqb2clp631u6dsg32d1d64sjie8_.pdf
http://celepar7cta.pr.gov.br/seed/deliberacoes.nsf/7b2a997ca37239c3032569ed005fb978/b187505b1107f0f9032569f10049e0af/$FILE/_i8himoqb2clp631u6dsg32d1d64sjie8_.pdf
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2010/deliberacao_05_10.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_eja.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes%202012%20sued%20seed/instrucao0192012sued.PDF
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao0082013suedseed.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11_2000.pdf
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7. Parecer CNE/CEB nº 41, de 02 de dezembro de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação a Distância na 

Educação de Jovens e Adultos e para a Educação Básica na etapa do Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0041_2002.pdf 

 

8. Parecer CNE/CEB nº 06, de 07 de abril de 2010. Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2008, que institui Diretrizes Operacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos 

cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da 

Educação a Distância. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15074&Itemid=866 

 

9. Recorte das Diretrizes da EJA do Paraná: Função social da Educação de Jovens e Adultos. Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/funcao_social_eja.pdf  

 

10. Resolução CNE/CEB n.º 01, de 05 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens 

e Adultos. Brasília, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf 

 

11. Resolução CNE/CEB n.º 03, de 15 de junho de 2010. Institui 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 

exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância. Diário Oficial da União, 

Brasília, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992  

 

12. Resolução CNE/CEB n.º 04, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Diário Oficial da União, Brasília, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0041_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15074&Itemid=866
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/funcao_social_eja.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992

