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Assunto: “ENTREGA DE LIVROS CEEJAS E EJA” 

 

 

Senhores Diretores, 

 

           Informo a todos, que a Equipe Pedagógica do Centro de Educação de Jovens e Adultos 

analisou os livros didáticos apresentados para a modalidade (EJA) nas Etapas de 

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, durante a vigência da consulta, 

foram recebidos diversos materiais, os quais foram avaliados considerando a 

abordagem relacionada às habilidades do Currículo Paulista e a especificidade do 

atendimento ao público da EJA, com práticas pedagógicas que auxiliam no processo 

de ensino aprendizagem do estudante, levando em consideração sua trajetória e a 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

Desde o dia 16 de fevereiro de 2021, as entregas foram iniciadas e seguem ao 

longo do mês de março da seguinte maneira: 

• Para as unidades escolares que ofertam a EJA de presença obrigatória, serão 

entregues coleções - de acordo com a quantidade de estudantes matriculados - 

não consumíveis, isto é, os estudantes utilizarão os livros didáticos enquanto 

estiverem na escola.   

• Para os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs será 

entregue apenas uma coleção para utilização, também, de maneira não 

consumível.   

• É de responsabilidade do estudante, professores e da unidade escolar o cuidado 

no manuseio e manutenção das boas condições de uso do material para que 

este possa continuar sendo utilizado pelas turmas seguintes.  
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Deste modo, são recomendadas práticas de conservação como:  

1) encapar os materiais;  

2) evitar o consumo de alimentos e bebidas durante o seu manuseio; e   

3) armazená-los em local adequado para sua preservação.  

 

Finalmente, é importante ressaltar que essa aquisição foi realizada antes da obtenção 

dos dados de matrículas oficiais de 2021, sendo assim,  torna-se imprescindível que a 

equipe gestora ao receber as coleções, entrem em contato por email e informe as 

sobras e faltas de coleções para a PCNP Priscila: 

priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br  responsável pela pasta,  para que seja possível 

o remanejamento entre as unidades e controle dos eventuais saldos para a distribuição 

adequada.  

   

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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