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Sejam Bem-vindos! 
Vamos começar nossos estudos?
 

Direção Pedagógica 
Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS
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“Não tenho um caminho novo, o que eu 
tenho é um jeito novo de caminhar.” 

Thiago de Mello

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL:

 
 

Direção Pedagógica 
Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) 
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Convite...

- Reconhecer possibilidades metodológicas alinhadas à epistemologia 

proposta pela BNCC, RCG e Referencial do Município (versão 
preliminar);

- Discutir os impactos nos espaços e tempos escolares diante da 
regulamentação da EJA e seus pressupostos, para a construção 
coletiva dos documentos de organização curricular;

- Aproximar as concepções de aluno, professor, contexto da modalidade 
EJA;

- Vivenciar possibilidades de aprendizagem significativa e colaborativa 
para posterior transposição didática.
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Refletindo...

O quanto é diversificado o público da EJA?
Quais os motivos de estarem nesta modalidade?
Quantas histórias eles têm para contar?
Quantos deles precisam conciliar trabalho e estudo?
De que forma a escola contribui para que eles tenham outras 
perspectivas?
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Algumas informações acerca da EJA na Rede 
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Dados do mês de abril
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Dados do mês de abril
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No passado, os sujeitos da educação de adultos buscavam o estudo como forma 
de se inserirem no mundo da produção industrial, como maneira de melhorar de 
emprego e se superar a vergonha de “ser analfabeto” numa sociedade em que o 
processo de industrialização estava em franco desenvolvimento.  

(SOUZA, 2012, p.18)

E hoje...

Esse movimento é o mesmo em nosso cenário? 

Quais os motivos que afastam os jovens e adultos da escola? 
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Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo 

no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por 

cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 

negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE.
(BRASIL, 2015, p. 137)

Meta 8 do Plano Nacional de Educação (PNE):
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É preocupante que, por décadas, continuemos incapazes ou com 

medo de questionar nosso olhar que classifica os alunos como 

desiguais perante as capacidades de aprender. Como é 

preocupante que o ordenamento dos conteúdos e sua gestão tenha 

por parâmetro as mentes tidas como as mais capazes e 

aceleradas, as mentes 'normais', e avalie a todos por esse 

parâmetro excludente, tido como democrático.
(ARROYO, 2008, p. 31)

INDAGAÇÕES SOBRE CURRÍCULO...
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Que escola? 
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Que cenários?
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As indagações sobre o currículo presentes nas escolas e 
na teoria pedagógica mostram um primeiro significado: a 
consciência de que os currículos não são conteúdos 
prontos a serem passados aos alunos. São uma 
construção e seleção de conhecimentos e práticas 
produzidas em contextos concretos e em dinâmicas 
sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas.

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 9)

Currículo Escolar: Uma Construção Social 
e Cultural
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A palavra currículo associam-se distintas concepções, que 

derivam dos diversos modos de como a educação é concebida 

historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam 

e se fazem hegemônicas em um dado momento. Diferentes 

fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem, assim, 

para que currículo venha a ser entendido como:

Currículo Escolar: Uma Construção Social e 
Cultural
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(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 
(b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas 
pelos alunos; 
(c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e 
sistemas educacionais;
(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de 
ensino; 
(e) os processos de avaliação que terminam por influir nos 
conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus 
da escolarização.                                         (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 18-

19)

Currículo Escolar: Uma Construção Social e 
Cultural
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Toda prática pedagógica pensada e construída para as 
pessoas jovens e adultas deve primar pela construção de um 
clima favorável e de confiança entre professor e aluno. 

Essa atitude contribui para que o aluno possa mostrar os 
conhecimentos que possui acerca da escrita. 
Portanto, é fundamental realizar um diagnóstico individual para 
depois realizar um planejamento adequado às necessidades 
desse aluno.
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Metodologia (Resolução 38, artigo 11)
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Avaliação  (Resolução 38, artigo 12)
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Metodologia na resolução de problemas
A delimitação

 Problema de pesquisa: 
Como você pode melhorar o ambiente onde você vive, 

numa perspectiva cidadã? 

Qual ambiente?  
Vamos (re)conhecer o nosso ambiente
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Quais as necessidades do zoneamento em que a escola está 
inserida e como melhorá-lo?
Pesquisa com survey
1- 
2-
3-
4- 
5- 

Categorização e análise 
dos resultados

Metodologia na resolução de problemas
O método
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Metodologia na resolução de problemas
A sistematização e ação cidadã

Diagrama de Ishikawa

Fonte: agarreseusucesso.com
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A sistematização e ação cidadã- Avaliando o plano 
diretor do município - Matriz GUT
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Encaminhamentos:

Equipe diretiva e professores:

- Estudar a resolução 38/2017 de CME;
- Traçar o perfil de egresso para cada Totalidade;
- Organizar as habilidades que devem compor cada Totalidade.

Com os alunos:
- Construir coletivamente o problema de pesquisa.
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