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Apresentação 

O programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante na modalidade de 

Ensino à Distância aborda o ensino referente aos Ensinos Fundamental e Médio. Está dentro dos 

esforços do governo federal de eliminar o analfabetismo da população brasileira. 

A taxa de analfabetismo vem caindo nos últimos anos, e a EJA é uma das responsáveis 

por certificar a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Esta certificação é importantíssima 

para a vida profissional e inclusão social dos certificados, trazendo mais e melhores 

oportunidades de crescimento em suas vidas. 

O processo de certificação oferecido pelo Portal Educação Formal é ofertado 

exclusivamente na modalidade à distância (ON-LINE). Este manual traz informações sobre o 

processo de certificação e é um guia para todos os interessados no programa de certificação. 

Quaisquer outras dúvidas e questionamentos não contemplados neste Manual serão 

adicionados em futuras revisões. Caso alguma dúvida e questionamento não esteja atualmente 

neste Manual, use nossos canais de atendimento. 

  



 

 

Processo para Certificação 

Documentação Necessária para Certificação 

Para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante são 

necessários os seguintes documentos: 

• 01 (uma) foto 3X4 colorida e atual/recente; 

• 01 (uma) cópia da Carteira de Identidade (RG); 

• 01 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) - podendo ser 

substituído pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de 

Identidade (RG) se houver; 

• 01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• 01 (uma) cópia do comprovante de endereço de, no máximo, 60 dias da 

emissão; 

• 01 (uma) cópia da declaração ou documento de comprovação da última 

série cursada, se houver. 

Todos os documentos deverão ser enviado para o correio eletrônico 

matricula@educacaoformal.com.br (legível e nos formatos aceitos em pdf, jpeg e png) 

ou postado pelos Correios para o endereço postal descrito abaixo: 

Destinatário 

PORTAL EDUCAÇÃO FORMAL.COM 

A/C: Secretaria / Documentação 

Caixa Postal: 664 

CEP 57.037-970 / Maceió – AL 

mailto:matricula@educacaoformal.com.br


 

 

Pré-requisitos 

Para os candidatos à certificação do Ensino Fundamental, requer-se que tenha, 

no mínimo, 16 anos completos no momento da inscrição.  

Para os candidatos à certificação do Ensino Médio, requer-se que tenha, no 

mínimo, 18 anos completos no momento da inscrição.  

Matrícula 

A inscrição deverá ser realizada através do site do Portal Educação Formal 

(https://www.educacaoformal.com.br/eja-ead), clicando no botão Matricular e 

preencher o requerimento de Matrícula. 

Acesso à Plataforma de Ensino Online – Google For Education 

Após confirmada a matrícula, será enviado para o candidato um e-mail “convite” 

com link que garante seu acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Neste 

Ambiente estarão todos os meios e ferramentas necessários para o candidato, como 

Material Didático, Simulados e a Prova Final. 

Materiais Didáticos 

Dentro do AVA, será disponibilizado Materiais Didáticos para o estudo das 

disciplinas que cairão na prova, na forma de apostila. Essas apostilas estão disponíveis 

para download, assim o candidato poderá estudá-las mesmo sem acesso à internet. 

É de inteira responsabilidade do candidato a preparação para a Prova Final, 

sendo que o Portal Educação Formal (juntamente com a parceria com Instituição 

certificadora) disponibiliza o Material Didático para estudo e os Simulados para fixação 

do conteúdo e a preparação para a Prova Final de Certificação. 

Simulado 

Para facilitar o processo de certificação, o Portal Educação Formal oferta quatro 

Simulados para cada uma das disciplinas/área de conhecimento cobradas na Prova Final 

de Certificação.  

https://www.educacaoformal.com.br/eja-ead


 

 

Os Simulados têm a mesma estrutura da Prova que será aplicada ao final do 

processo de certificação. Cada um dos Simulados é composto por 20 (vinte) questões de 

múltipla escolha, contendo apenas UMA questão correta.  

A nota mínima para que seja considerado um desempenho satisfatório no 

Simulado é de 7,0 (sete) pontos. 

Processo de certificação (Prova Final) 

A última etapa do processo de certificação é a Prova Final. Esta Prova é composta 

por 25 (vinte e cinco) questões para cada uma das disciplinas/área de conhecimento 

avaliadas, de múltipla escolha, contendo apenas UMA questão correta. 

A nota mínima para que seja considerado como aprovação na Prova Final é de 

7,0 (sete) pontos. 

 

Agendamentos 

Os agendamentos para a realização dos Simulados e da Prova Final é de inteira 

responsabilidade do aluno. O agendamento deverá ser realizado com um mínimo de 24 

(vinte e quatro) horas úteis de antecedência do dia e do horário desejado pelo candidato 

por meio do nosso canal de atendimento. 

 

Prazos e condições para certificação 

O Portal Educação Formal tem um prazo de 60 a 90 (sessenta a noventa) dias 

para a entrega do Certificado/Diploma, desde que atenda os pilares: 

• Quitação do plano financeiro; 

• Entrega e validação da documentação; e, 

• Aprovação em todas as Provas Finais. 



 

 

Todos os itens citados acima são obrigatórios para a entrega do 

certificado/diploma. 

  



 

 

Contatos 

Para mais informações entre em contato conosco através de nossos canais: 

 

 

 

 

www.educacaoformal.com.br 

  

 

 

(82) 4101-2233  ou  clique aqui 

  

 

 

pedagogico@educacaoformal.com.br 

  

 

 

(11) 4210-5400  e  (82) 4101-2233 

 

http://www.educacaoformal.com.br/
http://edubr.in/wapp
mailto:pedagogico@educacaoformal.com.br

