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MANUAL DO ALUNO

INFORMAÇÕES GERAIS
O Centro Educacional Bandeirantes - CEBAN integra o sistema de ensino do
Distrito Federal e tem por finalidade a oferta da Educação de Jovens e Adultos –
Ensino Fundamental, Séries/Anos finais e Ensino Médio na modalidade a Distância,
pela Portaria N°

, de de

de 20 .

Nosso objetivo é promover a formação atualizada dos alunos e a sua
capacitação

para

uma

sociedade

em

contínua

mudança,

estimular

o

desenvolvimento dos alunos, estabelecendo condições que possibilitem uma
inserção ativa no mercado de trabalho.

Os cursos são estruturados a partir de materiais pedagógicos impressos e
plantões de tutoria presencial e virtual, com acesso via internet ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem - AVA.

A avaliação dos conteúdos de cada componente curricular é realizada
presencialmente, de forma obrigatória, na sede do CEBAN.

Através da educação a distância o aluno pode manter a interatividade com a
utilização dos diversos meios de comunicação na busca da construção do
conhecimento.
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Para que você tenha sucesso ao estudar em uma modalidade de ensino não
presencial, são necessárias algumas atitudes de sua parte. Este Manual vai orientálo quanto aos serviços prestados pelo CEBAN e ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

QUEM PODE FAZER O EJA A DISTÂNCIA

O Ensino a Distância pode ser cursado por:
 Estudantes a partir dos 15 anos completos, para o Ensino Fundamental anos
finais;
 Estudantes a partir dos 18 anos, para o Ensino Médio;
 Trabalhadores em regime de escala variável de horário de trabalho e que não
dispõem de um turno completo para estudos;
 Estudantes a partir de 18 anos completos que ficaram em dependência em
alguns componentes curriculares, em qualquer série do Ensino Médio e que
desejam cumprir estes componentes e concluir seus estudos regulares
naquela série;
 Estudantes maiores de 15 anos que ficaram reprovados em alguns
componentes curriculares do Ensino Fundamental e que desejam cumprir
estes componentes e concluir seus estudos regulares naquela série;
 Estudantes adultos que desejam acelerar a conclusão dos estudos para se
submeterem a concursos públicos ou vestibulares.
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MATRÍCULA:

Para a matrícula, o interessado deverá comparecer ao CEBAN

com os

seguintes documentos:
 1 Foto 3x4 recente
 Cópia do CPF;
 Cópias da certidão de nascimento ou do RG (para maiores de 16 anos) ou
certidão de casamento se for o caso;
 Comprovante de residência;
 Histórico Escolar original ou Declaração

Provisória para a matrícula, com

validade de 30 dias;
 RG do responsável se for de menor idade;
 Comprovante de residência.
 Titulo de eleitor
 Reservista (se for sexo masculino)

É permitida a matricula sem comprovação de escolaridade anterior, mediante
teste de classiﬁcação escrita sem consulta, com questões objetivas e/ou
dissertativas por área de conhecimento, de forma multidisciplinar, a ser realizada
pela equipe pedagógica da instituição de ensino e registrada na Secretaria em livro
Ata, com as informações do grau de desenvolvimento e experiência do aluno.
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COMO FUNCIONA:
O estudante contrata o serviço junto a escola, recebe todo o conteúdo
programático elaborado pelos professores/tutores, frequenta as tutorias e os
plantões de dúvidas, participa e realiza as atividades programadas no ambiente
virtual e, ao sentir-se preparado, submete-se a avaliação.

O AVA contemplará as atividades a serem desenvolvidas e disponibilizará os
grupos de discussões via fóruns virtuais disponibilizados no endereço eletrônico
www.ceban.com.br

Ainda sobre o material educacional é importante destacar que estão
estruturados em módulos, onde a finalidade principal é a de colaborar na formação
contínua do educando, contribuindo para o seu constante aperfeiçoamento e
atualização.

Considerando que a oferta do curso a distância de EJA do Centro
Educacional Bandeirantes será desenvolvida por meio de material impresso e on-line
mediada pelas tecnologias da informática, os recursos disponíveis para os alunos
são:
 laboratório de informática, contendo computadores com acesso à internet;
 professores tutores, atuando em equipes interdisciplinares, abrangendo todas
as áreas do conhecimento;
 módulos pedagógicos impressos que serão entregues no ato da matricula;
 sala de leitura como espaço de estudo e pesquisa ao acervo bibliográfico.

6

CALENDÁRIO DOS CURSOS

O Calendário das atividades encontra-se no site do Colégio CEBAN que
poderá ser acessado da seguinte forma:
www.ceban.com.br


Abaixo à direita você encontrará

Menu Principal. Dentro do menu

principal, você encontra Calendário de Atividades do Curso.


Neste mesmo local, você encontrará as datas das avaliações.



Para que você tenha acesso à Escola Virtual, siga os passos a seguir:



1º Passo: Digite o site da escola:

www.ceban.com.br

- no seu

navegador

seu login.


2º Passo: Click em área do aluno no canto superior direito, para digitar

3º Passo: Escolha seu tipo de curso EJA e digite seu usuário e senha

que foi passado no ato da matrícula.
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Pronto agora você já tem acesso ao moodle que contém todas as

ferramentas e materiais que serão utilizados no decorrer do seu curso . Neste
mesmo local, você encontrará as datas das avaliações.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

As avaliações são realizadas, presencialmente, envolvendo o conteúdo de
cada componente curricular e obrigatoriamente questões discursivas e questões
objetivas;
 As avaliações são marcadas pelo aluno conforme calendário previamente
fixado pela escola;
 As avaliações presenciais do desempenho escolar, para cada componente
curricular, são realizadas por unidade ou conjunto de unidades;
 A nota mínima para aprovação é 5,0 (cinco) em cada avaliação.
 As avaliações são elaboradas, impressas, aplicadas e corrigidas conforme
conteúdo e normas estabelecidas pelo CEBAN;

COMO ESTUDAR NA METODOLOGIA A DISTÂNCIA
Participar de um curso a distância é bem diferente de um curso presencial.
Eis algumas características importantes que você deve entender para que seu
aproveitamento seja o melhor possível neste curso:

O material exposto nas lições on-line é o mínimo necessário que você precisa
para aprender os temas propostos.
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Faça todas as tarefas passadas nos módulos. Eles não estão ali por acaso:
sua função é reforçar o aprendizado através da prática e da repetição. Procure
também fazer muitos exemplos por conta própria, treinando o conhecimento recém
adquirido e ajudando a sua sedimentação.

Participe das discussões, expresse-se. O ensino a distância não é centrado
na figura do professor, como acontece na sala de aula, mas sim, centrado no aluno,
portanto sua eficiência, dinamismo e motivação vão depender de você, de sua
participação. O diálogo é implementado através das ferramentas de comunicação
disponíveis no site, que são basicamente os fóruns de discussão. Não se iniba, faça
perguntas, responda aos desafios colocados pelo formador, e participe dos debates.

Verifique e registre seu progresso. O objetivo do ensino é um só: mudar
alguma coisa em você e você deve avaliar seu próprio progresso. Reveja a lista de
objetivos específicos de cada módulo.

9

PRAZO DE CONCLUSÃO

O prazo para conclusão dos cursos a distancia é estabelecido de acordo com
a Resolução nº 1/2012-CEDF, obedecendo:


carga horária mínima de 1.600 (um mil e seiscentas) horas e duração
mínima de 24 (vinte e quatro) meses, para a Educação de Jovens e
Adultos-EJA, equivalente ao Ensino Fundamental (anos finais), e



carga horária mínima de 1.200 (um mil e duzentas) horas e duração
mínima de 18 (dezoito) meses para a Educação de Jovens e AdultosEJA, equivalente ao Ensino Médio.
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