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Assunto: ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS - EJA 
 

                                          ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS – EJA 

 

É com muita satisfação que o Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento 

Especializado (DEMOD), por meio de seu Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) informa 

a chegada dos livros didáticos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em nossa rede. 

O livro didático é um dos diversos recursos de apoio aos professores e estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem auxiliando na promoção de uma educação de qualidade e equitativa aos 

nossos estudantes da EJA. Tendo sido escolhidos após um rigoroso processo de avaliação 

respeitando as necessidades e especificidades da modalidade, considerando sempre a trajetória, 

as experiências e a diversidade existente em nossa rede, as coleções didáticas trazem questões 

do cotidiano de nossos estudantes jovens, adultos e idosos atreladas às habilidades necessárias 

para desenvolvimento de conhecimentos, do senso crítico e estimulando o raciocínio científico.  
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Cada unidade escolar que possui turmas de Educação de Jovens e Adultos recebeu entre os dias 

16/02 e 16/03 coleções de livros didáticos não consumíveis. Deste modo, cabe ressaltar que é de 

responsabilidade do estudante, professores e gestores o cuidado e a manutenção das boas 

condições do material para que este possa continuar sendo utilizado pelas turmas seguintes. Para 

tanto, recomenda-se encapar os livros, evitar o consumo de alimentos e bebidas durante o 

seu manuseio, armazená-los em local adequado para sua preservação e não fazer nenhum 

tipo de anotações nos mesmos. Durante o período de atividades não presenciais, é 

necessário que as unidades escolares se organizem para a entrega dos livros aos 

estudantes por meio de agendamentos respeitando sempre os protocolos sanitários 

específicos para a área da educação. 

 

 

Atenciosamente, 

COPED/DEMOD 

 

 

 

 

Responsável: 

Maria Ap. Valelongo Cunico 

PCNP Educação Especial 

 
De acordo: 

Késia L.S.da Mata 

PCNP-Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


