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Perfil do educando da EJA na rede municipal de ensino de Senador Canedo – 1º 

Semestre Letivo / 2011 

 

Tem-se percebido nas turmas de Educação de Jovens e Adultos um grande 

número de educandos com idade inferior à 18 anos, tendo um número expressivo com 

idade de 15 e 16 anos. Com o objetivo de fazer um levantamento do perfil dos 

educandos atendidos nesse semestre letivo, os Analistas Educacionais da EJA, em 

parceria com os coordenadores das unidades de ensino, realizaram uma entrevista com 

o maior número possível de educandos. Nessa entrevista foram feitos os seguintes 

questionamentos: sexo, idade, se trabalha e estado civil. Após a realização da entrevista 

e a tabulação dos dados, chegou-se aos resultados apresentados nas tabelas abaixo. 

 

Média Geral do Município 
870 alunos foram entrevistados 

Média 
Sexo 

Idade 
Trabalha? Estado Civil 

Masc. Fem. Sim Não Solteiro Casado 

Ensino Fundamental 
Anos iniciais 45% 55% 37 70% 28% 41% 56% 

2ª Etapa 50% 50% 23 72% 28% 68% 32% 

Geral 47% 53% 30 71% 28% 54% 44% 

 

Fazendo uma leitura geral dos dados, percebe-se que o maior público de 

educandos é do sexo feminino, com idade média de 30 anos. A maioria são 

trabalhadores, com um percentual de 71%. Em relação ao estado civil, a maior parte são 

casados. 

Ao final da tabulação dos dados da entrevista, nota-se que, embora tenha um 

grande número de educandos jovens nas turmas de EJA, a grande maioria apresenta 

idade a partir dos 18 anos. Em média, no município, temos 37,2% de educandos com 

idade entre 14 e 17 anos e 62,8% a partir de 18 anos. 
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