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INSTRUÇÃO Nº. 243/2019 

 

Dispõe sobre as Oficinas para Educação de Jovens e Adultos do 

Projeto Mais Saber da Rede Municipal de Ensino de Lins 

  

A Secretária Municipal de Educação, com o objetivo de definir critérios para as Oficinas para 
Educação de Jovens e Adultos do Projeto Mais Saber na Unidade Escolar integrante da Rede 

Municipal de Ensino, bem como os critérios para atribuição de aulas nos termos do Decreto em 

vigor, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas do pessoal docente do Quadro do 

Magistério do Município de Lins, RESOLVE: 

 

1. As Oficinas para Educação de Jovens e Adultos integram o Projeto Mais Saber ofertadas pela 

Secretaria Municipal de Educação nos termos da Resolução nº 008/2019. 

2. O público alvo a ser atendido nas Oficinas para Educação de Jovens e Adultos será aquele 

matriculado nas classes de Jovens e Adultos, cujas características são: 

 apresentar redução na sua capacidade de manejar as informações;  

 comprometimento na memória para eventos recentes maiores do que para eventos remotos; 

 possível perda de habilidades e funções neurológicas diminuídas, como raciocínio e memória; 

 necessidade de mais tempo para integrar as informações, sendo cada vez menor o número de 

informações que pode receber ao mesmo tempo; 

 diminuição da capacidade decisória; 

 diminuição da velocidade mental, da habilidade de resolução de problemas; 

 predomínio da inteligência cristalizada (pragmática) sobre a fluida (mecânica); 

 diminuição da capacidade visual e auditiva; 

 necessidade de tempo flexível para seu desenvolvimento e adaptação do conteúdo curricular. 

3. As Oficinas para Educação de Jovens e Adultos integram o Projeto Mais Saber ofertadas pela 

Secretaria Municipal de Educação nos termos da Resolução nº 008/2019. 

4. A Oficinas para Educação de Jovens e Adultos  serão desenvolvidas no CEPM “Paulo Freire” – 

EF e EJA, escola sede da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Lins. 
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5. As aulas das Oficinas para Educação de Jovens e Adultos serão atribuídas a título de Carga 

Suplementar a docente titular de cargo (PEB I e II) ou Carga Horária aos candidatos aprovados 

em Processo Seletivo. 

5.1. O docente titular de cargo interessado em atuar como Professor das Oficinas de Educação de 

Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino de Lins deverá inscrever-se para Carga 

Suplementar. 

5.2. Esgotada a possibilidade de docente titular de cargo interessado em atuar como Professor das 

Oficinas para Educação de Jovens e Adultos, as vagas serão oferecidas ao docente aprovado no 

Processo Seletivo para PEB – I e PEB – II, em vigor. 

5.3. A atribuição ao docente ACT seguirá a classificação final do processo seletivo em vigor, 

dispensando a inscrição específica para docente de Oficinas para Educação de Jovens e 

Adultos. 

6. O objetivo das Oficinas para Educação de Jovens e Adultos será enriquecer intelectualmente os 

alunos, bem como possibilitar relembrar suas experiências e fazer com que sirvam como troca 

de saberes, transformando-se assim em uma nova forma de participação social e educativa. 

7. As áreas temáticas das oficinas serão: 

7.1. Linguagem e Comunicação; 

7.2. Memória e Qualidade de vida; 

7.3. Linguagens Artísticas; 

7.4. Tecnologias Digitais na Aprendizagem 

8. Os conteúdos a serem trabalhados serão adaptados à clientela atendida visando minimizar os 

efeitos da idade na vida cotidiana do educando, ao mesmo tempo estimulando suas 

potencialidades, e em acordo com as áreas temáticas as oficinas terão como conteúdos e 

recursos didáticos: 

8.1. Linguagem e Comunicação – enriquecimento cultural, leitura e diversidade textual, 

interpretação de imagens, telejornal, filmes e documentário; passeios culturais, oficinas de 

escrita, linguagem matemática aplicada ao cotidiano, etc; 

8.2. Memória e Qualidade de vida – jogos lógicos-matemáticos, jogos de tabuleiro, jogos 

cooperativos, envelhecimento saudável (alimentação e movimento), questões da vida prática  
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com autonomia (ex: banco, resoluções de problemas),  resgates de memórias (lugares, imagens, 

histórias), etc;  

 

8.3. Linguagens Artísticas – dança, artes visuais, música, teatro da cultura popular e erudita; 

8.4. Tecnologias Digitais na Aprendizagem – redes sociais, celulares, caixa eletrônico, etc.  Os 

alunos terão acesso aos novos meios de comunicação através da informática e serão 

incentivados a conhecer essa nova ferramenta, como apoio aos seus processos cognitivos que 

possam ter sido prejudicados com o decorrer do tempo. 

9.  A carga horária dos alunos será a mesma da classe de Educação de Jovens e Adultos, num total 

de 25 horas. 

10. A quantidade de aulas por área temática das Oficinas para Educação de Jovens e Adultos será 

oferecida conforme a necessidade da Unidade Escolar e a critério da Secretaria Municipal da 

Educação, respeitando a carga horária ofertada aos alunos. 

10.1. Ao docente que atuar nas áreas temáticas “Linguagem e Comunicação” e “Memória e 

Qualidade de Vida” serão atribuídas aulas no total de até 10 horas semanais, a título de Carga 

Suplementar a docente titular de cargo (PEB I) ou Carga Horária aos candidatos aprovados em 

Processo Seletivo, não podendo ser o mesmo docente atuando nas duas áreas temáticas. 

10.2. As aulas das áreas temáticas “Linguagens Artísticas” e “Tecnologias Digitais na 

Aprendizagem” serão atribuídas ao PEB II a título de Carga Suplementar a docente titular de 

cargo ou Carga Horária aos candidatos aprovados em Processo Seletivo, respeitando o previsto 

no item 8. 

10.3. A jornada semanal de trabalho do docente que atuar como Professor das Oficinas para 

Educação de Jovens e Adultos deverá ser distribuída de modo a garantir que 1/3 (um terço) 

desta seja dedicada a atividades de estudos, planejamento e avaliação. 

11. Os docentes com aulas atribuídas nas Oficinas para Educação de Jovens e Adultos deverão 

apresentar Plano de Trabalho contendo Identificação, Justificativa, Público- Alvo, Objetivos, 

Metodologia/Ações, Avaliação, embasando-se também  no Plano de Ensino da Educação de 

Jovens e Adultos, Parâmetros da Educação de Jovens e Adultos e Estatuto do Idoso, devendo 

ser elaborado em parceria com a Direção/Coordenação da Escola, sendo apreciado e aprovado 

pela Equipe de Supervisão no prazo máximo de 10 dias úteis do início do ano letivo. 
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12. A metodologia a partir dos planos deve-se ser organizada por projetos, sequências didáticas e 

atividades permanentes, havendo a organização diária planejada e relatórios semanais. 

13. O Plano de Trabalho, após aprovação, será desenvolvido durante o ano letivo. 

 

14. Esta Instrução entra em vigor na data de sua divulgação, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial a Resolução nº 001/2018. 

Lins, 11 de dezembro de 2019 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Profª Denise Jorge Magnoler 

Secretária Municipal de Educação 


