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I – Histórico 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, através de seu gestor, 

professor Elton Kliemann, protocolou nesse colegiado, na data de 02 de março de 2021, 

consulta referente a matrícula de um aluno, cujos pais procuraram a instituição de 

ensino para efetuar a matrícula. O aluno irá completar 17 anos no mês de julho, e 

atualmente cursava a terceira etapa do Ensino Fundamental (6º ano), na modalidade 

de Jovens e Adultos. 

O gestor relata que o aluno é público alvo da modalidade de Jovens e Adultos – 

EJA, no entanto, a mãe não quer que o filho estude no período noturno, alegando que 

prefere que o mesmo estude durante o dia, caso contrário não irá efetuar matrícula.  

 Diante dos fatos, o gestor pede esclarecimentos para se tomar as providências 

necessárias e coerentes, considerando que o aluno está fora da escola. A referida 

consulta responde sob o Processo nº 01/2021 e sob a responsabilidade do Conselho 

Pleno. 

 

II – Apreciação  

 

 A função da escola é transmitir cultura de uma geração para a outra, respeitando 

o nível de desenvolvimento de cada um e prezando o bem-estar dos alunos (OLIVEIRA, 

BETTI E OLIVEIRA, 1988). 

          Podemos considerar que, enquanto cidadãos, todos têm direito a educação, e 

segundo determinação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDBEN nº. 

INTERESSADO:  Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac 

ASSUNTO: Consulta sobre matrículas de alunos com 16 anos e 8 meses, cursando a 
terceira etapa do Ensino Fundamental (6º ano), na modalidade de Jovens e Adultos e 
que solicita a matrícula junto a referida instituição de ensino. 

Decisão do Conselho Pleno em 04 de março de 2021. 
 
PROCESSO Nº 01/2021 PARECER ORIENTATIVO Nº 01/2021  
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9.394/96, com tempo e fases distintas, sendo que a educação básica compreende as 

etapas de creche, destinadas as crianças de 0 a 3 anos; pré-escola, destinada as 

crianças de 4 a 5 anos; ensino fundamental, destinada as crianças e adolescentes de 

6 a 14 anos e ensino médio, destinado aos adolescentes de 15 a 17 anos. É Claro que 

a determinação prévia de uma faixa etária não tira o direito do acesso à educação em 

qualquer tempo ou idade, e as particularidades do ingresso durante ou depois da faixa 

etária estabelecida, é amplamente respeitada e assegurada para todos. Vejamos o que 

a legislação nos referencia sobre isso: 

 

1. Constituição Federal de 1988 

 

 Em seu artigo 208, assegura a educação de jovens e adultos como um direito de 

todos:  

“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia 
de: 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria” 
 

 Alterações do Artigo 208 (Emenda Constitucional Nº 59 de 11 de novembro de 

2009): Art. 1º Os incisos I e VII do Art. 208 da Constituição Federal passam a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 
Art. 208 
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 
(...) 
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia 
de: 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria”. 
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96)  

 

 Trata da educação de jovens e adultos no Título V, capítulo II como modalidade 

da educação básica, superando sua dimensão de ensino supletivo, regulamentando 
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sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino 

fundamental. 

 
Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria. 
Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando 
ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 
Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 
quinze anos: (grifos nossos) 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito 
anos. 
Parágrafo 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos 
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante 
exames. 

 

3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer 

CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000)  

 

 O Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica diz 

o que deve ser observado na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa 

modalidade de ensino, estabelecendo que: 

 
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. 

 
 

4. Resolução Normativa Nº 02/2015 do CEE/MT 

 

 A Resolução Normativa Nº 02/2015 também estabelece normas e garante a 

oferta para a Educação Básica, no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, 

independentemente de qualquer idade: 
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Art. 2º - A Educação Básica é formada pelas seguintes Etapas: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e pelas 
Modalidades: 
I. Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação a 
Distância; 
II. Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação 
Profissional. 

 
 

No entanto, em seu artigo 40, destaca-se o atendimento ao aluno na faixa etária 

superior à considerada própria, em nível de conclusão do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. 

 
Art. 40. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se aos que se 
situam na faixa etária superior à considerada própria, em nível de 
conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. § 1º Cabe ao 
Sistema de Ensino viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e 
aos adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos, exames, 
ações integradas e complementares entre si, estruturados em um 
projeto pedagógico próprio. § 2º Os cursos de EJA, preferencialmente 
tendo a Educação Profissional articulada com a Educação Básica, 
devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo 
e espaço, para que seja(m): I. rompida a simetria com o ensino regular 
para crianças e adolescentes, de modo a permitir percursos 
individualizados e conteúdos significativos para os jovens e adultos; II. 
providos o suporte e a atenção individuais às diferentes necessidades 
dos estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades 
diversificadas; III. valorizada a realização de atividades e vivências 
socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, geradoras de 
enriquecimento do percurso formativo dos estudantes; IV. desenvolvida 
a agregação de competências para o trabalho; V. promovida a 
motivação e a orientação permanente dos estudantes, visando maior 
participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho; VI. 
realizada, sistematicamente, a formação continuada, destinada, 
especificamente, aos educadores de jovens e adultos. 
 

5. Resolução Normativa Nº 02/2019 do CME/LRV 

 

 A Resolução Normativa Nº 02/2019 do CME/LRV que dispõe sobre a 

Regulamentação da Oferta do Ensino Fundamental, no Sistema Municipal de Ensino 

de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e dá outras providências, determina em seu artigo 

primeiro: 
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Art. 1º - O Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, 
constitui-se direito obrigatório e gratuito na escola pública e terá duração 
mínima de nove anos, iniciando-se aos 06(seis) anos de idade. 
Parágrafo único - O ensino fundamental com duração de nove anos, 
abrange a faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade, tem duas fases 
sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 
5 (cinco) anos de duração, em regra para os estudantes de 6 (seis) a 
10 (dez) anos de idade; e anos finais, com 4 (quatro) anos de duração, 
para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. (grifos nossos) 

 
  

 No entanto, em caso de necessidade de atendimento ao aluno na faixa etária 

superior à considerada própria, em nível de conclusão do Ensino Fundamental, 

considera-se observar a Sessão IV do Capítulo III da Resolução Normativa supracitada, 

que trata do processo de “Reclassificação”, assim, descrito: 

 

Art. 63 - Reclassificação do aluno é seu reposicionamento em ano, fase, 
ciclo, período ou outra forma de organização adotada pela instituição, 
diferente daquela indicada no seu histórico escolar. 
Art. 64 - O aluno poderá ser reclassificado mediante processo formal de 
avaliação, a ser realizado e analisado pelo Conselho de Classe, no caso 
dos primeiros anos do Ensino Fundamental ou equivalente, com o (a) 
Professor (a) unidocente, sendo que em ambas as situações o processo 
será orientado e acompanhado pelo (a) coordenador (a) pedagógico (a). 
§1º - A reclassificação do aluno poderá ocorrer, inclusive, quando se 
tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no 
exterior. 
§2º - A reclassificação tomará por base as normas curriculares, cuja 
sequência será preservada, levando-se em conta, na avaliação as 
competências e habilidades mínimas para prosseguimento de estudos 
subsequentes. 
§3º - O aluno não poderá ser reclassificado em ciclo, etapa ou 
equivalente inferior àquela que tiver sido classificado anteriormente. 
§4º - A reclassificação será realizada preferencialmente até o término 
da primeira quinzena do mês de abril.  
§5º - A reclassificação também poderá adequar a idade /ano escolar do 
aluno a qualquer tempo dentro do período letivo, no momento em que o 
aluno em distorção idade/ano escolar é recebido por transferência, ou 
oriundo de país estrangeiro, com ou sem documentação comprobatória 
de estudos anteriores. 
§6º - A reclassificação não poderá ser utilizada como recurso de 
conclusão do Ensino Fundamental. 
Art. 65 - O resultado da avaliação, justificativa e procedimentos 
utilizados na reclassificação do aluno, deverão ser registrados em atas 
individuais, em livros de processos especiais, da qual será extraída 
súmula assinada pela equipe gestora e professores envolvidos, e 
deverá ser arquivada na pasta individual do aluno, juntamente com os 
demais documentos que fundamentam a reclassificação do aluno, 
assegurando-se anotação no histórico escolar. 
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Art. 66 - Os procedimentos de classificação e reclassificação devem ser 
adotados por todas as instituições de ensino atendendo a legislação 
vigente. 

 
 

6. Instrução Normativa 01/2020 da SME 

 

 A instrução normativa da comissão conjunta para o reordenamento da rede 

pública de ensino e a organização das matriculas das instituições de ensino público do 

município de Lucas do Rio Verde, definiu para o ano de 2021 reorganizar a oferta de 

vagas na rede pública de ensino de acordo com a demanda e especificidades locais.  

  Assim ficou estabelecido por essa comissão que unidades de ensino deverão 

dar prioridades aos bairros específicos a ela, sendo destinado para a Escola Municipal 

Olavo Bilac a abrangência dos bairros: Jardim das Palmeiras, Rio Verde e Jardim 

Primavera. 

 Fica evidenciado o dever do poder público (União, Estado e Município) garantir 

o acesso à educação para todos os alunos, independente da sua faixa etária, 

considerando o que determina cada Sistema de Ensino e até mesmo as determinações 

da própria Secretaria Municipal de Educação. 

 

 
III- Conclusão  

 

           Em face ao exposto o Parecer é por: 

1) É competência do Sistema Municipal de Ensino a oferta da Educação Básica, 

nas etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental, na faixa etária de 0 a 14 

anos.  

2) É competência do Sistema Estadual de Ensino a oferta da Educação Básica é 

formada pelas etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e 

pelas modalidades: I. Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Educação a Distância; II. Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e 

Educação Profissional.  

3) A Comissão de reordenamento determina o campo de abrangência para cada 

instituição de ensino. 

4) Sempre que necessário, poder-se-á fazer uso do processo de reclassificação, 

para minimizar a distorção idade/ano escolar do aluno. 

mailto:lucasdorioverdeuncmemt@gmail.com


 
 

Avenida São Paulo, 363 E.  Bairro Cidade Nova.  CEP: 78.455-000 – Lucas do Rio verde - MT 

Fone: (65) 3548-2353     E-mail: lucasdorioverdeuncmemt@gmail.com     Site: cmelrv.org  

 

5) Pelo exposto, o parecer orienta que se observe legislação educacional vigente 

que destaca que a educação de jovens e adultos se destina àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria.   

 
 Por todo o exposto, o Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação de 

Lucas do Rio Verde, aprova por unanimidade o PARECER ORIENTATIVO.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Jóice Martinelli Munhak 
Presidente do CME/LRV 

 
 
  
 
                                                        

 

 Lucas do Rio Verde - MT, 04 de março de 2021. 
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