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Timbre

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria de Ensino Médio - Coordenação de Educação de Jovens e Adultos

 

Memorando.SEE/DIEM - EJA.nº 37/2022

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022.

Para: Aos(Às) Superintendentes Regionais de Ensino e Gestores(as) Escolares

          

  

  Assunto: Orientações acerca do Componente Curricular Eletiva para as turmas do 2º semestre da EJA
Ensino Médio

  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1260.01.0045990/2022-
43].

  

Prezados(as) Superintendentes,

 

Conforme a Resolução SEE n°4.657, de 12 de novembro de 2021, as matrizes curriculares para o Novo
Ensino Médio da EJA estabelecem a Unidade Curricular Eletiva com o componente curricular de mesmo
nome para as turmas da EJA iniciadas a partir do ano de 2022.

 

Para as turmas do 2° semestre de 2022, 1°e 2° períodos do Ensino Médio, nas escolas Regulares e Escolas
Inseridas em Unidades Prisionais (Presídios, Penitenciárias, Casa de Albergado, Hospital Psiquiátrico e
APAC) por ocasião da implementação do Componente Curricular  em questão, permanecem as mesmas
orientações proferidas para o 1° semestre de 2022, ou seja, as Eletivas serão escolhidas pelas escolas e
professores, a partir dos interesses dos estudantes, dentre as opções do Catálogo de Eletivas, que oferece
propostas formativas que possibilitem o seu processo de ensino e aprendizagem dentro de uma escola mais
acolhedora. Cabe ainda, neste processo, o reconhecimento da realidade local por meio da contextualização de
cada uma das formas de atendimento da modalidade, buscando engajar os jovens e adultos no protagonismo
de seu percurso.

 

Importante destacar que as Eletivas buscam assegurar o espaço para a experimentação, a diversificação, o
aprofundamento dos conhecimentos, bem como o caráter interdisciplinar e, sobretudo, transdisciplinar, pois
parte das temáticas sugeridas são oriundas dos Temas Contemporâneos Transversais - TCT. A expectativa é
que os estudantes possam discutir temas atuais e expressar seus pontos de vista por meio de diferentes
linguagens que perpassam tanto a criação artística e a exploração científica, como a atuação em projetos
sociais. 

 

A Eletiva para as turmas de 1° e 2° período EJA Ensino Médio no 2° semestre de 2022 será organizada da
seguinte forma:
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1) por Área do Conhecimento e Interáreas;

2) com duração de 1 semestre;

3) por turma;

4) uma Eletiva por semestre;

5) escolhida pela equipe gestora e professores de cada escola, a partir da análise do Catálogo de Eletivas da
SEE/MG.

 

Nas Unidades Prisionais, é importante ressaltar que para a escolha da Eletiva de cada período é fundamental
a observância das particularidades locais e a interlocução entre o Especialista da Educação Básica e
professores, junto com o profissional responsável pelo núcleo de ensino da unidade prisional, tanto nas
escolas criadas quanto nas de 2° endereço.

 

 

Atenciosamente,

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Denise Jacqueline Silva Oliveira, Coordenadora, em
12/05/2022, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Rosely Lúcia de Lima, Diretora, em 12/05/2022, às 19:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho
de 2017.
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controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 46461287 e o código CRC 6B39FBC7.
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