
 Disciplinas 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

PORTUGUÊS 9h30 às 22h 9h30 às 22h 9h30 às 22h 9h30 às 22h 
  9h30 às 13h40          
16h10 às 20h20 

MATEMÁTICA 9h30 às 22h 9h30 às 22h 9h30 às 22h 9h30 às 22h 
9h30 às 13h40   

16h10 às 20h20 

HISTÓRIA 12h50 às 22h 9h30 às 22h 13h40 às 22h 13h40 às 22h 16h10 às 20h20 

GEOGRAFIA 10h20 às 22h 10h20 às 22h 09h30 às 22h 11h10 às 22h 
 11h10 às 13h40 
16h10 às 20h20 

CIÊNCIAS / 
BIOLOGIA 9h30 às 22h 12h às 22h 9h30 às 22h 9h30 às 22h 

9h30 às 13h40   
16h10 às 20h20 

FÍSICA 9h30 às 22h 11h10 às 22h 11h10 às 22h 9h30 às 22h 
9h30 às 13h40   

16h10 às 20h20 

QUÍMICA 9h30 às 22h 13h40 às 22h 13h40 às 22h 13h40 às 22h 16h10 às 20h20 

INGLÊS 12h às 22h 10h20 às 22h 09h30 às 22h 11h10 às 22h 
10h20às 13h40   
16h10 às 20h20 

ARTE 12h às 22h 10h20 às 22h 10h20 às 22h 12h às 22h 
9h30 às 13h40   

16h10 às 20h20 

FILOSOFIA 15h20 às 22h 9h30 às 15h20 13h40 às 20h20 16h10 às 22h 16h10 às 17h50 

SOCIOLOGIA 9h30  às 22h 15h20 às 22h 10h20 às 22h 10h20 às 22h 
12h às 13h40 

16h10 às 20h20 

AVISOS IMPORTANTES:  

- É necessário renovar a matrícula anualmente;  

- É preciso ter o número de matrícula sempre que for fazer provas ou solicitar documentos na Se-
cretaria;  

- A declaração para passe escolar deve ser solicitada na Secretaria apenas se houver frequência 
na escola;  

- É muito importante ler constantemente os quadros de avisos da escola, assim como acessar 
nosso site para saber das novidades;  

- Todo o estudante deve observar o horário da disciplina antes de comparecer à escola.  

- Não é permitido trazer crianças e acompanhantes para a escola;  

-É proibido fumar nas dependências da escola;  

-Proibido o uso do celular na sala de avaliação. 

- Não é permitida qualquer uso de consulta para a realização das avaliações. 

 

Centro estadual de educação de 

jovens e adultos  

Max dadá gallizzi 

www.ceejamax.com  
facebook.com/ceejamaxdada 

Praça Guarani 31 A - Boqueirão -  
Praia Grande - SP 

Tel.: (13) 3473-4899 

Whatsapp (13)991675694  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

De segunda a quinta-feira das 9h30 
às 22h. 

Sexta–feira – das 9h30 às 13h10 e das 
16h10 às 20h20. 

MANUAL DO ESTUDANTE 

01. O que é modalidade de ensino dos CEEJAs? 

R: Os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos são estru-
turados a partir da presença flexível, ensino individualizado e elimina-
ção de disciplinas. Este modelo foi definido pela Resolução SE nº75 
de 07/12/2018. 

02. O que é presença flexível? 

R: O aluno escolhe os dias da semana e os horários que pode fre-
quentar a escola. Porém, deve comparecer no mínimo uma vez a cada 
30 dias. Situações de ausências superiores a trinta dias subsequentes 
devem ser justificadas,  sujeito o aluno a ser considerado desistente. 
Nesse caso ele só poderá solicitar renovação da matrícula após o de-
curso de 90 dias, contados da data do último comparecimento. 

03. O que é ensino individualizado? 

R: No modelo de ensino individualizado não há sala de aula por série. 
O estudante recebe individualmente as orientações dos professores 
de cada disciplina, levando em conta o período em que ficou afastado 
da escola e seu ritmo de estudo. 
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04. Quais disciplinas tenho que cursar? 

R: O número de disciplinas pode variar de acordo com o Histórico Escolar de cada aluno. 
Mas o Currículo Oficial determina que o estudante concluinte do Ensino Fundamental 
tenha cursado Língua Portuguesa, Inglês, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, 
História e Geografia, e que o estudante concluinte do Ensino Médio tenha cursado Língua 
Portuguesa, Inglês, Educação Física, Arte, Matemática, Física, Química, Biologia, História, 
Geografia, Filosofia e Sociologia. 

05. O que é eliminação de disciplinas? 

R: O aluno estuda uma disciplina por vez com as apostilas equivalentes à série/ano que 
precisa estudar. Quando concluir e/ou eliminar uma disciplina, escolhe outra e assim por 
diante até terminar o curso. 

06. A escola oferece Educação Física? 

R: Não. Todos os estudantes do CEEJA estão dispensados da disciplina de Educação Físi-
ca. 

07. Posso aproveitar estudos anteriores? 

R: Sim. Além de o estudante continuar os estudos a partir do ano/série em que parou, 
também é possível aproveitar disciplinas já eliminadas através de outros cursos de presen-
ça flexível, telessalas, exames destinados à obtenção de certificação de competências da 
Educação de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ENEM (até 2016), cursos de educação a dis-
tância devidamente credenciados e regime de promoção parcial no ensino regular. 

08. Posso requerer reclassificação? 

R:  Não.  

 

09. Qual material utilizarei para estudar? 

R: Os estudantes recebem os cadernos EJA mundo do trabalho. Esse material é autoins-
trutivo, tem como base o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Também encontrados 
na seguinte página da internet:  http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/ 

 

10. Qual a melhor maneira de estudar para as avaliações? 

 

R: Cada estudante desenvolve sua própria forma de estudar de acordo com sua disponibili-
dade e seu estilo de aprendizagem. Mas é fundamental que o estudante realize as atividades 
da apostila e peça orientação ao professor sempre que surgirem dúvidas. Além disso, é 
possível também estudar pela internet, através do material disponível em nosso site 
www.ceejamax.com, bem como os materiais elaborados pelos professores destacados no 
roteiro de estudo 

 

 

11. Como são as avaliações que devo fazer? 

R: As avaliações são elaboradas com questões variadas, sem consulta e baseadas nas apos-
tilas correspondentes. 

12. Qual deve ser a nota nas minhas avaliações? 

R: Para ser aprovado, você deve alcançar 5.0 pontos em uma escala de 0 a 10. 

13. Quantas avaliações posso fazer numa sequência? 

Mediante a pandemia da COVID-19, novas estratégias foram adotadas para o cumprimen-
to dos protocolos sanitários, dessa forma, o estudante poderá realizar 1 (uma) avaliação 
por dia. 

14. O que acontece se eu não atingir a nota 5.0? 

R: Não atingindo a nota mínima, o estudante será reorientado pelo professor e reavaliado 
em outro momento. 

15. O que é a Prova de Validação? 

R: A Prova de Validação é realizada após todas as avaliações periódicas e atividades previs-
tas. Nesta avaliação, o estudante deve apresentar desempenho igual ou superior a 5,0 pon-
tos, numa escala de 0 a 10,0 pontos. 

16. Como funcionam as Oficinas? 

R: A escola oferece oficinas que garantem a aprendizagem de forma colaborativa e abor-
dam questões relevantes ligadas à saúde, à cidadania, ao debate com assuntos pertinentes à 
cidade, ao país e ao mundo e à arte em geral. Ao participar de uma oficina, poderá eliminar 
uma prova da disciplina (passo a passo) que está cursando. O estudante poderá substituir 
uma avaliação por série/ano (modelo passo a passo) pelo relatório da oficina ou a atribui-
ção de 1,0 ponto na prova única, mediante o relatório realizado. 

17. Como faço para participar das Oficinas? 

R: Atentar ao cronograma divulgado semanalmente  no site, facebook, instagram e mural 
da escola e faça sua inscrição junto ao professor da disciplina que está cursando. 

Na data da oficina, o estudante receberá pelo whatsApp ou e-mail um link para acessar a 
oficina. Recurso utilizado: Google Meet. 

18. Quanto tempo vou demorar para concluir o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio? 

R: O tempo para conclusão do curso tanto para o  ensino fundamental como para o ensi-
no médio dependerá, exclusivamente, da capacidade e do ritmo de aprendizagem do estu-
dante, bem como de sua disponibilidade de tempo para estudar, de seu interesse, de suas 
necessidades e dos resultados alcançados. 


