
O CURSO
No Centro Educacional Brasil Central a Educa-
ção de Jovens e Adultos é oferecida de duas 
formas:

A primeira é destinada a jovens e adultos que 
interromperam seus estudos no Ensino Funda-
mental, tendo completado pelo menos os 
quatro primeiros anos do curso (2º ao 5º ano, 
antigas 1ª a 4ª série), e desejam concluir seus 
estudos para obter o certificado e passar para o 
Ensino Fundamental.

Sendo assim, se você fez até:
6º ano/módulo, irá continuar a partir do 7º 
ano/módulo.
7º ano/módulo, irá continuar a partir do 8º 
ano/módulo.
8º ano/módulo, irá continuar a partir do 9º 
ano/módulo.

Já a segunda é destinada a jovens e adultos que 
tenham concluído o Ensino Fundamental, mas 
interrompido sua educação antes ou no decor-
rer do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, e desejam 
concluir seus estudos agora e obter certificado 
para poderem avançar para a Graduação em 
uma Universidade.

Sendo assim, se você fez até:
1º ano/módulo, irá continuar a partir do 2º 
ano/módulo.
2º ano/módulo, irá continuar a partir do 3º 
ano/módulo.

METODOLOGIA DE ENSINO
A Educação de Jovens e Adultos procura esti-
mular o aluno para ter confiança e autoestima, 
valorizando sua experiência de vida e conduzin-
do-o ao conhecimento e à construção do 
mesmo. Para isso, o curso combina procedimen-
tos didáticos, pedagógicos e tecnológicos pró-
prios da Educação à Distância, comprometen-
do-se com a realidade do estudante no sentido 
de prepará-lo para a vida e para o mundo do 
trabalho.

NOSSOS DIFERENCIAIS
:: Sua matrícula pode ser feita em qualquer 
época do ano;
:: Você pode estudar onde e quando quiser, 
respeitando seu ritmo;
:: O investimento é bem menor quando compa-
rado a um curso presencial: nossas mensalida-
des não pesam no seu bolso e você conclui o 
curso segundo sua disponibilidade de tempo e 
condições financeiras;

:: Os alunos que já concluíram disciplinas em 
cursos equivalentes poderão solicitar aproveita-
mento de estudos e consequente dispensa de 
disciplinas;
:: Seu diploma terá o mesmo valor do diploma de 
um curso presencial e será válido em todo o 
território brasileiro.

PRÉ-REQUISITOS
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 
modalidade da Educação Básica destinada à 
jovens e adultos que não tiveram acesso ou não 
concluíram os estudos no Ensino Fundamental 
e/ou no Ensino Médio e que agora desejam 
elevar sua escolaridade.

Documentos exigidos para a matrícula:

:: Requerimento de matrícula;
:: Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
:: Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do 
Responsável, quando o aluno for menor de 
idade;
:: Histórico Escolar (original) ou Documento de 
Transferência;
:: Uma foto 3x4 (recente);
:: Cópia do Comprovante de Residência.

Importante: É obrigatória a apresentação dos 
documentos originais para conferência das 
cópias na matrícula.

PROGRAMA
ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)
ENSINO MÉDIO
Importante: O estudante que desejar deve solici-
tar o aproveitamento de estudos na Secretaria 
Escolar durante sua matrícula.

Material Didático: Conteúdo online e em PDF 
disponível no ambiente virtual de aprendizagem.

Sistema de Avaliação: Os alunos do curso serão 
avaliados através de trabalhos, provas, participa-
ção no fórum e frequência nas tutorias que cor-
respondem a 20% (vinte por cento) do curso.

CERTIFICAÇÃO
Aos estudantes que concluírem a carga horária 
exigida e alcançarem a nota mínima para apro-
vação nas avaliações é conferido o Certificado 
de Conclusão de Curso e Histórico Escolar refe-
rente ao módulo contratado.


