O que é o Encceja
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é
um exame gratuito e de participação voluntária ofertado aos jovens e adultos residentes no
Brasil e no Exterior que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em idade
própria. Constitui-se em um exame para aferir as competências, habilidades e saberes
adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos. Esses últimos incluem o
desenvolvimento na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, entre outros. A
partir deste ano, com a publicação da Portaria nº 468 de 3 de abril de 2017, os resultados
do Exame Nacional do Ensino Médio não poderão ser utilizados para fins e certificação do
Ensino Médio. Dessa forma, o Encceja passa a ser ofertado para participantes que
desejam certificar-se no Ensino Médio e no Ensino Fundamental tanto no Brasil quanto no
Exterior. O participante deverá optar pelo nível de Ensino que deseja obter o certificado no
momento da inscrição.

Certificação e Declaração de Proficiência do Encceja
A participação no Encceja é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos
residentes no Brasil e no exterior que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos
em idade própria. No Brasil e no exterior, o exame pode ser realizado para solicitar a
certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A prova é
destinada ao público com no mínimo 15 (quinze) anos completos na data da prova para o
Ensino Fundamental. Já para o Ensino Médio, os interessados podem solicitar a
certificação desde que tenham no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da prova.
O Exame constitui-se de provas estruturadas da seguinte forma:
a) Para o Ensino Fundamental:


Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e uma proposta
de Redação;



Matemática;



Historia e Geografia;



Ciências Naturais.
b) Para o Ensino Médio (apenas para os brasileiros residentes no exterior



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e uma proposta de Redação;



Matemática e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
As áreas do conhecimento foram estabelecidas a partir do currículo da Base Nacional
Comum, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's). A emissão dos
Documentos Certificadores (Certificado e Declaração de Proficiência) é responsabilidade
das Secretarias Estaduais de Educação que firmaram com o Inep o Termo de Adesão ao
Encceja Nacional, disponível no Anexo do Edital do Exame. O participante poderá solicitar
o aproveitamento dos resultados de uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas em
quaisquer edições anteriores do Encceja, do Encceja Exterior e do Enem, desde que
estejam dentro dos critérios estabelecidos nos Editais.

Cronograma e Locais de Prova de 2017
Conheça as datas de publicação dos editais, inscrições e aplicação das provas:
Encceja Nacional
Publicação do edital: 24 de julho
Inscrições: 7 a 18 de agosto
Aplicação: 8 de outubro
Locais de prova: Serão 564 locais distribuídos em todas as Unidades Federativas
Encceja Nacional PPL
Publicação do edital: 7 de agosto
Adesão das unidades: 14 a 25 de agosto
Inscrições: 21 de agosto a 1º de setembro
Aplicação: 24 e 25 de outubro
Encceja Exterior
Publicação do edital: 30 de junho
Inscrições: 3 a 17 de julho

Aplicação: 10 de setembro
Locais de prova: Estados Unidos (Boston e New York), Bélgica (Bruxelas), Guiana
Francesa (Caiena), Portugal (Lisboa), Suíça (Genebra), Espanha (Madri), Reino Unido
(Londres), França (Paris), Japão (Nagóia, Hamamatsu e Ota), Holanda (Amsterdã)
Encceja Exterior PPL
Publicação do edital: 30 de junho
Inscrições: 3 a 17 de julho
Aplicação: 11 a 22 de setembro
Locais de prova: Guiana Francesa (Caiena) e Japão (Tóquio)

Adesão ao Encceja

Encceja Nacional
A partir de 2010, a adesão ao Encceja Nacional ficou disponível somente para as
Secretarias Estaduais de Educação. Para aderir ao exame, é necessário que cada
Secretário Estadual de Educação aceite e assine o Termo de Adesão estabelecido
formalmente pelo Inep.
Esse processo indica a utilização dos resultados do exame por cada Secretaria Estadual
de Educação, para certificar os participantes que as indicaram como Unidades
Certificadoras no nível de conclusão do Ensino Fundamental. Esse processo também é
engloba os participantes adultos privados de liberdade e jovens sob medidas
socioeducativas.

Encceja PPL
Os órgãos de administração prisional e socioeducativa das unidades da federação que
desejarem indicar Unidades Prisionais e Socioeducativas para aplicação do Encceja
deverão firmar Termo de Adesão, Responsabilidades e Compromissos junto ao Inep,
no Sistema do Encceja, de acordo com as datas divulgadas em edital.
Em cada Unidade Prisional ou Socioeducativa indicada deverá existir um responsável
pedagógico que terá acesso ao sistema de inscrição e poderá


realizar as inscrições dos participantes e o respectivo acompanhamento;



acessar os resultados obtidos pelos participantes;



pleitear a certificação do participante, se for o caso;



divulgar as informações sobre o Exame aos participantes, inclusive o Edital;



fazer a acomodação dos inscritos em salas no próprio sistema;



fazer a transferência de participantes entre as unidades, se for o caso, no próprio sistema
de inscrição e dentro do prazo previsto;



indicar, caso necessário, o assistente pedagógico que o auxiliará na realização das
inscrição dos participantes.

Encceja Exterior
A oferta do Encceja Exterior insere-se na política governamental para as comunidades
brasileiras no Exterior, especificamente nos termos do inciso IV do art. 1º do Decreto nº
7.214, de 15 de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 7.987, de 17 de abril de 2013.

Materiais Didáticos da EJA - MEC

A Coleção Cadernos de EJA foi elaborada para o ensino fundamental de jovens e adultos,
da alfabetização até a 8ª série. Ela poderá também ser utilizada, integralmente ou em
parte, em outras situações de ensino, como nas experiências de educação não formal,
apesar de seu foco ser o ensino fundamental de jovens e adultos ofertado pelas escolas
públicas. A coleção segue as orientações curriculares do CNE, organizando os
componentes e conteúdos em torno de eixos temáticos e tem o trabalho como eixo geral
integrador desses temas.

A palavra-chave dessa coleção é flexibilidade. Ela é uma verdadeira ferramenta do
trabalho pedagógico, pois dá liberdade ao professor para decidir o que quer ou não utilizar,
em que ordem, com que finalidade. Essa flexibilidade permite que o professor, ao elaborar
seu planejamento, possa inserir textos e atividades livremente enriquecendo seu dia a dia
na sala de aula e a organização do processo ensino-aprendizagem.

Ela é parte de um convênio estabelecido, por meio do FNDE, entre a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e a Fundação Unitrabalho. Além da
coleção impressa, o projeto criou o portal EJA que apresenta e disponibiliza os Cadernos
de EJA. Ele tem como objetivo criar um canal de diálogo com os professores da educação
de jovens e adultos do país, apoiando o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido
por eles no cotidiano da escola.

Caso você necessite de mais informações ligue para o Departamento de Educação de
Jovens e Adultos/Coordenação-Geral da Educação de Jovens e Adultos da Secad: (61)
2104 8614.
 Proposta Curricular
Subsídios à elaboração de projetos e propostas curriculares para o 1º Segmento e do
2º Segmento do Ensino Fundamental, produzidos pelo MEC.
 Legislação
Dispositivos legais de âmbito federal que dão respaldo à educação de Jovens e
Adultos
 Almanaque do Alfabetizador: Escravo nem pensar

Cadernos Trabalhando Com a Educação de Jovens e Adultos:
 Caderno 1 - ALUNAS E ALUNOS EJA - capa - conteúdo






Caderno 2 - A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE VICÊNCIA E APRENDIZAGEM capa - conteúdo
Caderno 3 - OBSERVAÇÃO E REGISTRO - capa - conteúdo
Caderno 4 - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO - capa - conteúdo
Caderno 5 - O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS E
PROFESSORES - capa - conteúdo

Cadernos de EJA - Matéria pedagógica destinada aos 1º e 2º segmentos do ensino
fundamental de EJA

Caderno metodológico CapaConteúdo

Nome do caderno

Aluno

Professor

Cultura e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Diversidade e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Economia Solidária e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Emprego e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Globalização e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Juventude e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Meio Ambiente e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Mulher e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Qualidade de vida, consumo e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Segurança e Saúde no Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Tecnologia e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Tempo livre e Trabalho

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

Trabalho no Campo

Capa / Conteúdo

Capa / Conteúdo

