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O objeto da escola é a educação. Para realizar o trabalho escolar junto ao público
Jovem e Adulto com qualidade e eficácia, necessita-se um bom planejamento assegurando o
bom funcionamento das propostas pedagógicas e socioculturais, e isso só é possível através
da paciente e desafiadora tarefa do tratamento continuado do cotidiano escolar.

Desta forma, apresenta-se a proposta da extensão do atendimento dos estudantes do
CIEJA  também  para  a  o  Ensino  Médio,  contemplando  as  reivindicações  de  Professores,
Gestores Escolares e, principalmente da Comunidade Escolar.

Também faz parte do trabalho da escola proporcionar a formação de cidadãos capazes
de participar ativamente da vida econômica do país contribuindo para a formação de uma
sociedade justa com melhores condições de vida e que sejam capazes da plena realização
pessoal e profissional.

Os estudantes do CIEJA, hoje tem a possibilidade de frequentar as aulas em cinco ou
até seis períodos distribuídos em diferentes horários pelo transcorrer  do dia.  As aulas são
planejadas com duração de duas horas e quinze minutos e o restante  da carga horária  é
contemplada com atividades extraclasse.  Essa  flexibilização,  atende a demanda de  vida  e
principalmente de trabalho desses estudantes.

Hoje,  infelizmente  têm-se  relatos  constantes  de  estudantes  concluintes  do  último
módulo de estudo no CIEJA (módulo IV equivalente ao 9º Ano), de abandono dos estudos
devido às condições adversas no Ensino Médio, que lhes é oferecido. Entre esses relatos,
destaca-se a carga horária presencial de quatro horas diárias.

Em um universo complexo como a Cidade de São Paulo, onde a locomoção se mostra
caótica e custosa, os estudantes têm grande dificuldade em frequentar esta etapa de ensino no
horário noturno, que é oferecida das dezenove as vinte e três horas.

Os  mesmos  se  mostram  cansados  e  desmotivados  com  essa  rotina  de  horários
estendidos entre trabalho e estudo bem como relatam a perda de qualidade nas relações já
estabelecidas e consolidadas nos anos de estudo no CIEJA.

Por estas razões apresentadas, justifica-se a continuidade dos estudos até a conclusão
do Ensino Médio a todos os estudantes matriculados no próprio CIEJA.

O CIEJA já conta com estrutura física, Equipe Pedagógica e de Apoio, Professores
designados dentre os concursados, não gerando custos adicionais aos cofres públicos.

Entende-se que este é um anseio antigo dos estudantes do CIEJA e da comunidade a
que pertencem.

Diante da importância que se reveste o assunto, apresento o presente Projeto e conto
com o apoio dos meus nobres pares para a sua aprovação.
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