
 
 
 

 
 

 
 
 
Tabela 1 

Estados e Distrito Federal 
Faixa IFEJA Coeficiente de 

Diferenciação 
1ª Menor ou igual a 0,5522 0,90 

2ª 0,5523 a 0,6310 0,84 

3ª 0,6311 a 0,6758 0,78 

4ª 0,6759 a 0,7975 0,64 

 
 
Tabela 2 

Municípios 
Faixa IFEJA Coeficiente de 

Diferenciação 
1ª Menor ou igual a 0,4368 1,00 

2ª 0,4369 a 0,5447 0,90 

3ª 0,5448 a 0,6183 0,84 

4ª 0,6184 a 0,8516 0,78 

 
 
O Índice de Fragilidade Educacional de Jovens e Adultos – IFEJA dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios é composto pelo Índice de Analfabetismo da População com 15 
anos ou mais (IBGE/2000), Índice de Analfabetismo Funcional da População de 15 anos ou 
mais (IBGE/2000) e Índice da População com 25 anos ou mais com menos de 8 anos de 
estudo. 

 

COEFICIENTE DE DIFERENCIAÇÃO
Anexo I 

 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Diretoria de Programas e Projetos Educacionais 
Coordenação Geral dos Programas de Transporte, Saúde, Uniforme Escolar e EJA 
Coordenação dos Programas de Educação de Jovens e Adultos 



 
 
 
 
 
 
Lista de materiais para os alunos do ensino fundamental de jovens e adultos: 
 
 

a) apontador de lápis; 
b) atlas geográfico; 
c) bloco para desenho; 
d) borracha bicolor; 
e) borracha branca; 
f) caderno brochura; 
g) caderno de cartografia; 
h) caderno universitário espiral; 
i) caneta esferográfica; 
j) caneta hidrográfica; 
k) cola bastão; 
l) cola líquida branca; 
m) compasso sem tira linha; 

n) dicionário; 
o) giz de cera; 
p) jogo de esquadros 45º e 60º; 
q) lápis borracha; 
r) lápis de cor; 
s) lápis preto nº2; 
t) papel almaço com pauta; 
u) papel sulfite; 
v) pasta com elástico; 
w) pasta polionda; 
x) régua plástica de 30 cm; 
y) tesoura de metal sem ponta; 
z) transferidor 180º. 

 
 
 
 
 
Lista de materiais para os professores do ensino fundamental de jovens e adultos: 

 
 

a) apagador; 
b) bloco para desenho; 
c) caderno de cartografia; 
d) caderno universitário espiral; 
e) caneta hidrográfica; 
f) caneta marca texto; 
g) caneta para transparência; 
h) cartolina; 
i) cola bastão; 
j) cola líquida branca; 
k) compasso sem tira linha; 
l) estojo para apagador; 
m) fita crepe; 
n) fita durex; 
o) giz branco; 
p) giz colorido; 
q) giz de cera; 
r) jogo de esquadros 45º e 60º; 
s) lápis borracha; 

t) lápis de cor; 
u) lápis preto nº2; 
v) pacote de etiquetas; 
w) papel cartão; 
x) papel celofane; 
y) papel crepom; 
z) papel de seda; 
aa) papel pardo; 
bb) papel sulfite; 
cc) pasta catálogo; 
dd) pasta com elástico; 
ee) pincel atômico; 
ff) pincel para quadro branco; 
gg) refil de pincel para quadro branco; 
hh) régua plástica de 30 cm; 
ii) tesoura de metal sem ponta; 
jj) transferidor 180º; 
kk) transparência.

 
 

LISTA DE MATERIAIS 
Anexo II 

 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Diretoria de Programas e Projetos Educacionais 
Coordenação Geral dos Programas de Transporte, Saúde, Uniforme Escolar e EJA 
Coordenação dos Programas de Educação de Jovens e Adultos 




