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Institui Diretrizes Municipais para a 
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Nova Venécia-ES 
 
 

A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o disposto na Lei Nº 2.207, de 06 de agosto de 1997, que cria o Conselho Municipal de 
Educação, Lei Nº 2.783, de 27 de outubro de 2006, que institui a organização do Sistema Municipal de 
Ensino, Decreto Nº 7.127, de 17 de setembro de 2009, que nomeia a presidente do Conselho Municipal de 
Educação de Nova Venécia e Parecer CMENV Nº 01/2010, aprovado na sessão plenária do dia 18 de 
março de 2010. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Municipais da Educação de Jovens Adultos nas escolas 

autorizadas para oferecer esta modalidade na Rede Municipal de Nova Venécia - ES. 

 

Parágrafo único. A oferta desta educação escolar para adolescentes, jovens e adultos que não tiveram acesso 

ao Ensino Fundamental na idade própria deverá ter características adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 

escola. 

 



Art. 2º - Fica estabelecida a idade mínima de 15 anos completos, para o ingresso do aluno no Ensino 

Fundamental, em qualquer ciclo ou série, na modalidade de Jovens e Adultos, cabendo à Secretaria de 

Educação assegurar condições necessárias de aprendizagem com qualidade para todos os alunos. 

 

Art. 3º - Por educação de jovens e adultos, modalidade da educação escolar, entendem-se cursos 

presenciais organizados de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades específicas de aprendizagem. 

 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Educação manterá uma equipe responsável pela Educação de 

Jovens e Adultos, dotada de recursos humanos e materiais que dêem sustentação, formação e 

assessoramento a esta modalidade. 

 

Art. 4º - Os cursos terão a duração mínima de 3.200 horas, assim distribuídas: 

I – 1.600 horas no 1º Segmento ( séries iniciais do Ensino Fundamental) 

II –1.600 horas no 2º Segmento ( séries finais do Ensino Fundamental) 

Art. 5º - Independentemente de escolarização anterior, poderá o estabelecimento de ensino, mediante 

avaliação, definir o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permitir sua matrícula na série ou 

etapa adequada, do curso de educação de jovens e adultos. 

Art. 6º - A avaliação do desenvolvimento do aluno será global, contínua e cumulativa, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e ao longo do período letivo. 

§ 1º - O aluno deverá ter a freqüência mínima de 75% do total das horas letivas, apurada sobre a totalidade 
da carga horária do período letivo.( Revogando o inciso VII, artigo 132, da Resolução CMENV nº 01/2007, 
de 29/06/2007.) 

§ 2º - Serão oferecidos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os alunos 
com rendimento escolar insuficiente. 

§ 3º - A pontuação mínima para aprovação é de 60% do total de pontos exigidos para o semestre. 



Art. 7º - O currículo a ser desenvolvido é o das diretrizes curriculares nacionais para as diferentes etapas e 

modalidades da Educação Básica: educação infantil, educação fundamental e educação de jovens e adultos. 

 

Art. 8º – A formação de docentes para atuar na educação de jovens e adultos far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura de graduação plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério nos 

anos iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

Art. 9º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação. 

Art. 10 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Nova Venécia, 18 de março de 2010. 
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