Publicado em SESI (https://www.sesirs.org.br)
Início > EJA - Educação para Jovens e Adultos

Educação de Jovens e Adultos

A EJA EAD é a Educação de Jovens e Adultos na modalidade a Distância, destinada aos anos finais do
Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. Ela foi pensada especialmente para o trabalhador da
indústria e seus dependentes, pois o método é flexível e adapta-se perfeitamente à vida do trabalhador.
Por meio de uma moderna plataforma de educação, o aluno pode estudar onde, como e quando puder.
Uma vez por semana, há um encontro presencial nos polos de apoio.
Para a indústria, a EJA EAD é a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar o nível de
escolaridade e qualificar o seu quadro, aumentando a produtividade para fazer a empresa crescer.
A EJA EAD do SESI é gratuita para o trabalhador da indústria e seus dependentes. Também é aberta para
a comunidade em geral, mediante investimento semestral de R$ 654,00, que poderá ser parcelado em até
6x, conforme o mês em que o aluno efetivar sua matrícula (valores válidos para 2019).
Os polos de apoio presencial que podem ser conferidos abaixo:

Polos de Apoio Presencial
Municípios
Bagé

Bento Gonçalves

Canela

Caxias do Sul

Documentos necessários para a inscrição
Erechim
Igrejinha

Farroupilha
Cópias
Lajeado

Envie seus dados!

Gravataí

Guaporé

Novo Hamburgo

Documentos originais
Panambi

Obrigatório
todos
os públicos:
Parobé depara
Passo
Fundo RG,
Pelotas Histórico escolar,
Porto
Alegre de exames suple
Formulário
interesse
certificado
CPF, comprovante de residência, certidão
e/ou ENEM, carteira de trabalho e 2 fotos 3x4
deentre
nascimento
ou casamento.
Ou
em
contato
com
a
Central
de
Relacionamento:
0800
518555.
Rio Grande
Para trabalhadores da indústria ou da
construção civil: carteira de trabalho ou
contracheque atualizado.
Para dependentes de trabalhador da indústria
ou da construção civil: carteira de trabalho ou
contracheque atualizado do industriário e
declaração de união estável, se for o caso.

