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EDITAL Nº 14/2022 
 

 
Fixa a data e estabelece as orientações gerais e os critérios 
para a matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
Fundamental I e II, na Rede Municipal de Ensino de Ilhota, para 
o ano letivo de 2022. 

 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Ilhota – SC, no uso de 
suas atribuições, e ainda: 
 
 
CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal/88, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBN Nº 9.394/96, Resolução nº 1, de 28 de maio de 2021, que 
institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, Lei Municipal Nº 
70/2016 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de Ilhota, Decreto Municipal 
n° 817/22 e Lei Nº 8069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
outras legislações correlatas; 
 
 
 
RESOLVE 
 
Tornar público o Edital de procedimentos legais destinados à matrícula da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) Fundamental I e II, na Rede Municipal de Ensino de Ilhota, para 
o segundo semestre do ano letivo de 2022. 
 
 
1 DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
1.1 As matrículas da Educação de Jovens e Adultos deverão ser feitas através do link 

disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Ilhota e só será confirmada 

após entrega de toda a documentação exigida, no período e local estipulados neste 

Edital. 

 
1.2 Após preenchimento do cadastro de matrícula online, os pais ou responsáveis dos 

alunos menores de 18 anos/ ou o próprio aluno, quando maior de idade, deverão 

comparecer a Escola Municipal Domingos José Machado, no horário das 8 h às 11 

h e das 14 h às 16 h, para assinatura do termo de compromisso e averiguação da 

documentação.  
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1.3 A documentação solicitada poderá ser anexada no link juntamente com o 

preenchimento da matrícula e os originais deverão ser apresentados para 

conferência, no ato da assinatura do termo de compromisso.  

 
1.4 Caso haja necessidade as matrículas poderão ser feitas também presencialmente 

na Escola Municipal Domingos José Machado e na recepção da Secretaria Municipal 

de Educação de Ilhota, no horário das 8 h às 11 h e das 14 h às 16 h. 

 

 

1.5 No ato da matrícula o aluno escolherá entre duas matrizes curriculares: 

I - com a opção de escolha do componente curricular de Educação Física. 
II - com a opção de escolha do componente curricular de Empreendedorismo. 
 
 
1.6 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATO DA MATRÍCULA   

 
1. Certidão de nascimento ou RG ( original e cópia); 

2. CPF (para miores de 18 anos) ( original e cópia); 

3. Histórico escolar (original); 

4. Cartão do SUS ( original e cópia); 

5. Cartão do NIS (para os beneficiados do Auxílio Brasil) – ( original e cópia); 

6. Declaração de Vacina do Posto de Saúde (comprovando que o aluno está em dia 

com as vacinas); 

7. Comprovante de residência atualizado ( original e cópia); 

8. Laudo atualizado dos alunos com necessidades especiais; 

9. CPF do pai/mãe ou responsável pelo aluno. ( original e cópia); 

10.  Termo de guarda/tutela para responsáveis tutores dos adolescentes ( original e 

cópia); 

 

 

1.7 Caso o responsável tutor não tenha o termo de guarda deverá procurar a 

Assistência Social e/ou Conselho Tutelar para os procedimentos legais. 

 

1.8 Caso o aluno não possua o CARTÃO DO SUS, favor levar cópia dos documentos 

no POSTO DE SAÚDE CENTRAL DE ILHOTA: Identidade ou Certidão de 

Nascimento e comprovante de residência atualizado, para emissão do mesmo. 

1.9 Para alunos que não possuem comprovação de histórico será feita avaliação para 
nivelamento, que será realizada na primeira quinzena de julho de 2022. 

 



 

 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Ilhota  

Secretaria Municipal da Educação 
C.N.P.J. 83.102.301/0001-53 

 
 

Rua Frei Jacinto, 30 -  Centro   -   Ilhota - SC 

Fone: (47) 3343-1104 

educacao@ilhota.sc.gov.br 

2  DO PERÍODO 
 
2.1 Matrícula : 
 

• De 02 a 20 de maio de 2022, para todas as turmas do fundamental I e II.  

( preenchimento do cadastro de matrícula e averiguação da documentação na 

Escola) 

 
 

3 REQUISITOS PARA INGRESSO 

3.1 A idade mínima para efetivação da matrícula na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) é de 15 anos completos, conforme Lei Federal. 

 
 

 
4 CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE TURMAS 
 
     4.2 Na distribuição de alunos por turma deve-se seguir o que consta na Lei 
Complementar nº 170/1998 do Estado de Santa Catarina, em seus artigos n. 67, inciso 
VI e n. 82, incisos VII, itens a, b e c para o Ensino Fundamental  

 

Faixa etária/Ano Quantidade 

1º ano e 2º ano  - ciclo de alfabetização (seis meses) 30 + 1 aluno 
3º ano ao 5º ano- ciclo de conclusão Anos finais (seis meses) 30 + 1 aluno 
6º ano e 7º ano – ciclo inicial ( 1 ano) 35 + 1 aluno 

8º ano e 9º ano – ciclo final ( 1 ano) 35 + 1 aluno 

 
4.3 As turmas só serão abertas com o número mínimo de 10 alunos por ciclo. 
 

 
 

5 ORIENTAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1  A modalidade EJA será ofertada na Escola Municipal Domingos José 

Machado, localizada na Rua Inês Eufrázia de Jesus, 123, no bairro Ilhotinha, 

na cidade de Ilhota, SC, no período noturno com início às 18h25min e término 

às 22h00min, de forma presencial de 2ª a 5ª feira e à distância às 6ª feiras.  

 

5.2  A aulas iniciarão, no segundo semestre, no dia 01 de agosto de 2022. 

 

5.3  Os alunos com rendimento igual ou superior a nota 5,0 (50% de 

aproveitamento) ao fim de cada ciclo da apropriação de conhecimento e 
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desenvolvimento das habilidades e competências determinadas pelos 

componentes curriculares serão aprovados para a continuidade do ciclo 

sucessivo, desde que tenham frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) das horas de efetivo trabalho escolar. 

 

5.4  A Secretaria Municipal de Educação, em caso de suspeita ou denúncia, fará 

revisão das matrículas que não obedecerem aos critérios estabelecidos nesse 

edital, promovendo se necessário, ações administrativas e/ou judiciais. 

 
5.5  As informações constantes nas declarações das famílias e/ou responsáveis 

legais serão de inteira responsabilidade dos signatários e, caso sejam 

inverídicas, os mesmos responderão em conformidade com a legislação 

vigente. 

 

5.6  Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Secretaria de Educação 

de Ilhota. 

 
5.7  Este edital entra em vigor na presente data. 

 

 

Ilhota, 18 de abril de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

Andréa Cordeiro 

Secretária Municipal de Educação 
 


