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                     RESUMO  
 

 
O presente trabalho sobre o tema Educação em Tempo Integral e Profissionalizante tem 
como pretensão chamar a atenção de governos e Secretarias Educacional e Social para 
a prioridade de estudantes com faixa etária ultrapassada aos anos normais e menores de 
18 anos, estes por fazer parte de uma sociedade com vulnerabilidade social possam ter 
oportunidade de ser assistido por professores e especialistas em tempo integral, sejam 
garantido o desenvolvimento do ensino aprendizagem. Priorizar estes alunos com a 
implantação do EJA em tempo integral, para que estes possam ter possibilidade e 
futuramente viver com dignidade integridade em uma sociedade mais igualitária.  A 
escola em parceria com o SEBRAE E EMATER, e outros segmento, a proposta de 
intervenção local para  ensinar a estes alunos um profissão para que estes futuramente 
possam ser inseridos no mundo do trabalho, e assim garantir condições de continuidade 
nos estudos. A educação não se faz sozinha mais com compromisso de todos  
sociedade, por isto, os indivíduos precisa ter seus direitos garantidos, para que todos 
independente de classe social tenham os mesmo direito, e assim sendo que eles 
possam desenvolver o espírito critico e participativo em busca de uma sociedade mais 
igualitária.     

 
 

Palavras-Chave: Educação Integral: vulnerabilidade Social e 
Educação Profissional Tecnológica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                   
 
                          ABSTRACT 

 
This work on the theme Education in Time Integra, is to claim the attention of 
governments and educational and social Departments for priority students aged 
exceeded the normal years and under 18, where these to be part of a society with social 
vulnerability have a chance to be assisted by teachers and full-time specialists, where 
they are guaranteed the development of teaching learning Prioritize these students with 
the implementation of EJA in time integrates, so that they can have dignity integrity in 
the society where they live. In partnership with agency SEBRAE And EMATER, and other 
segments teach these students with a profession so that they eventually can be inserted 
in the labor market, and thus ensure continuity conditions in the studies. Education does 
not make herself more with duty of every society, therefore, individuals need to have 
their rights guaranteed to everyone regardless of social class have the same right, and 
therefore they can develop critical and participatory spirit search for a more egalitarian 
society. 

 
 

Key word: dignity Education Society. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado com o propósito de chamar atenção de órgãos e 

autoridades competentes para a implantação de EJA que funcione em tempo 

integral. Estes alunos com características peculiares (15 e 17) anos e providos de 

famílias com vulnerabilidade social, precisam que tenham um local onde eles sejam 

assistidos por profissionais e, que estes, possam vir a contribuir para seu 

desenvolvimento pleno físico, moral, intelectual e social. A elaboração do PIL é um 

trabalho proposto pela Universidade de Brasília (UNB) do curso de Pós Graduação 

em Educação: especialização em educação na Diversidade e Cidadania com ênfase 

na Educação com e Jovens de Adultos. 

     O Objetivo é propor a implantação da EJA em tempo integral e profissional para 

município com vulnerabilidade social. Justificando se que, por ser um Município 

onde os adolescentes que estudam um período e ficam em casa sozinhos para que 

os pais possam trabalhar, estes têm muito tempo ocioso, ficando nas ruas, tendo 

contato com grupos de indivíduos aliciadores, traficantes que podem influenciar na 

sua conduta. As meninas são exploradas sexualmente, e estes são levando a fazer 

uso de drogas ainda muito cedo, e conseqüentemente entram em conflito com a lei. 

Diante disto propor um projeto que possibilite a estes adolescentes um aprendizado 

e uma profissão, podendo ter a oportunidade de reescrever sua história. A 

metodologia usada para a elaboração das pesquisas foi, bibliografias de diversos 

autores que deu sustentação ao tema.           

   Este PIL tem como proposta um modelo de projeto para EJA em tempo integral e 

profissional aonde, estes alunos venham ter possibilidades de desenvolver o 

conhecimento e que futuramente estes possam ser indivíduos críticos participativos 

e em busca de uma sociedade sem tantos transtornos sociais.   
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  Municipal  

 Secretaria de Educação: Municipal  

26º SRE: Estadual 

Aos alunos do ensino fundamental - 1º seguimento: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, etapa que 

correspondem as 6º ao 9° ano do ensino fundamental. 

 Período de execução: 

Início (mês/ano):02/02/2016.      

Término (mês/ano): 20/12/2016 

 Ambiente institucional: 
 
Escola Municipal Joaquim de Mendonça, encontra-se localizada na Avenida 

Juvêncio Martins Ferreira Nº562 no distrito de Palmital de Minas na cidade de 

Cabeceira Grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Mapa do Município de Cabeceira Grande 

 

 

      A escola recebeu este nome em homenagem ao fazendeiro que preocupou em 

criar uma escola para os seus filhos e para os filhos das pessoas que trabalhavam 

na sua fazenda e de outras fazendas nas proximidades. Nos primeiros anos a escola 

teve funcionamento na própria fazenda e depois de alguns anos passou a funcionar 

no povoado que hoje é o Distrito de Palmital de Minas.  
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     Hoje a escola é uma instituição que recebe alunos do distrito e também alunos 

que moram em fazendas próximas. Esta funciona nos período matutino, vespertino e 

noturno e oferece de 1º ao 9º Ano e Educação de Jovens e adultos (EJA) de 6º ano 

ao 9º ano, primeiro segmento do ensino fundamental. Sendo uma escola Municipal, 

este mesmo prédio é emprestado para o funcionamento da rede Estadual, onde 

funciona ao 1º ao 3º Ano do ensino médio. E a EJA de 1º e 3º ano, segundo 

seguimento do ensino médio. A sua estrutura é razoavelmente boa, com 14 salas 

bem arejadas, com quadros brancos e armários para os professores, banheiro 

masculino e feminino, pátio coberto, cantina com depósito de alimentos e depósito 

de materiais de limpeza, refeitório, biblioteca, laboratório de informática, sala de 

secretaria, sala de professores, sala para coordenação com impressoras e 

computadores conectados a internet para os professores prepararem o material das 

aulas, sala de direção.   Estrutura física em bom estado e bem equipada o que 

facilita o trabalho de seus funcionários. Os professores, supervisores pedagógicos e 

demais servidores são admitidos através de concursos em áreas específicas e há os 

contratados para cargos quando necessários. O Diretor e Vice são escolhidos 

através de eleições, onde, pais, professores, supervisores, os demais funcionários e 

alunos acima de 16 anos escolhem dos candidatos. Estes permanecem na gestão 

por três anos. A saber, os de 6º ao 9º ano ainda são feitas indicações pelo prefeito. 

Os gestores têm procurado fazer um trabalho de forma bem democrática, 

envolvendo todos em reuniões pedagógicas e também tem procurado envolver a 

família e outros segmentos da sociedade. Além dos profissionais internos, a escola 

tem outros profissionais como psicóloga e assistente social.  No que diz respeito aos 

docentes é observável que a Secretaria de Educação tem procurado inserir em 

todos os programas oferecidos pelos governos Estaduais e 

Federais:PDDE,PNAE,Brasil Carinhoso, Mais Educação. 

 Também a escola esta acima da meta, nas avaliações do governo. Por tudo isto, é 

uma instituição que trabalha com compromisso de qualidade e sendo assim prepara 
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os seus alunos para serem críticos, participativos em busca de uma sociedade mais 

igualitária. 

 
 Justificativa e caracterização do problema: 
 

A Escola Municipal Joaquim de Mendonça encontra localizada Município de 

Cabeceira Grande, este Município foi criado Segundo IBGE 2010, pela Lei Estadual 

n°1230, de 21-11-1995, desmembrando de Unaí Sede, em Distrito de Cabeceira 

Grande. Constituído do distrito sede Instalado em 01-10-1997. Com uma população 

de 6.453 habitantes e com um histórico de uma sociedade com grande 

vulnerabilidade social. 

A população na maioria são trabalhadores rurais que passam o dia nas lavouras ou 

fazendas, ou seja, é considerada uma cidade dormitório, com isto, os filhos menores 

são recebidos pelo centro de Educação Infantil Tia Euza, e os em idade superior 

ficam em casa aos cuidados de parentes ou irmãos mais velhos que as levam a 

escola, estes adolescentes muitas das vezes apresentam dificuldades com 

aprendizagem. Aparentemente por isto podem estar relacionados à vulnerabilidade 

social do Município e na falta da presença do Estado em políticas públicas. 

 

Em 2000 a população passou por um crescimento muito grande, pois encontra se 

localizada em uma região onde foi construída a Usina Hidrelétrica de Queimados.  
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Figura 2 – Hidrelétrica de Queimados Município de Cabeceira Grande Minas Gerais. 

 

 

Com a vinda de pessoas para trabalhar na construção a população passou por um 

crescimento desordenado, sem o mínimo planejamento.  No Distrito de Palmital, não 

foi diferentes das outras localidades em que se constroem hidrelétricas: com o 

aumento da população os problemas também aumentaram nas áreas segurança, 

saúde, educação dentre outras. Houve um número grande de prostituição, mas o 

pior foi que as adolescentes se envolveram com os “barrageiros” (pessoas que 

trabalharam na construção da Usina)e os adolescentes que começaram a ter 

contatos com todo tipo de pessoas despreparados e sem conhecimento e acabaram 

sendo influenciados ao uso de drogas. Hoje são em sua maioria filhos destes 

trabalhadores que ficaram para trás e foram criados apenas pelas mães ou 

acolhidos pelos avós que tem na faixa etária de 15 anos e onde ainda não tem 

nenhum projeto social que possam ser incluídos para retirar das ruas e serem 

direcionados para que futuramente o número de adolescente envolvidos em conflitos 

seja menor.  Após o término da obra, em 2004, muitas das pessoas não retornaram 

as suas origens, e esta população que na sua maioria depende da área social e 

prefeitura para moradia, saúde e educação sem dizer em outras áreas como esporte 

e lazer ficam em uma situação difícil. Outro fator que chama a atenção para a 
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vulnerabilidade social é por ser uma localidade que muitas pessoas vêm para 

trabalhar em serviços temporários, pois fica próximo de muitas fazendas de 

produção agrícola, a vinda e ida de alunos é constante. A proximidade com o Distrito 

Federal também é fator desfavorável, pois a falta de segurança é vista como 

oportunidade para os indivíduos que vivem em conflito com as leis sem falar que o 

consumo de droga, que na população é muito grande.  Diante destes fatores a 

prefeitura muitas das vezes não consegue atender a todos com a atenção 

necessária, ou seja,como não existem programas do município em particular para 

dar assistência a estas famílias mesmo com todo apoio e boa vontade a renda do 

município não permite ir mais além e os programas que estes têm são de instância 

Nacional que é Bolsa Famílias, pão e Leite. 

      Os adolescentes que ficam em casas sozinhos para os pais trabalharem, faltam 

muito às aulas e com isso têm baixo aprendizado e são reprovados nos anos finais 

do ensino fundamental, ou se evadem sem terminar o ano letivo. Por isto, a escola 

tem procurado formar turmas de EJA para amenizar o número de alunos com 

defasagem de idade e indisciplinados nas turmas normais.  Essas turmas têm 

características peculiares: na maioria são adolescentes 15 a 17 anos e o 

funcionamento das turmas são no horário matutino. Por não terem atividades de 

lazer e esporte estes adolescentes têm parte do tempo ocioso. A falta de atenção 

por parte do Município em contratar profissionais de outras áreas é muito grande 

(capoeira, oficinas, teatro, entre outras) e quando às vezes no inicio do ano fazem 

contratos de profissionais por seis meses e depois os restante do ano não são 

recontratados deixando assim as crianças e adolescentes de volta às ruas e à 

atividades negativas. São os casos de professores de escolinhas de futebol, 

capoeira teatro e muitos outros. Os adolescentes são desmotivados mesmo porque 

eles sabem que todos os anos é sempre a mesma coisa e se estiver próximo a anos 

de eleições, a situação ainda é mais complicada e não existem continuidade e o que 

é pior eles iniciam os projetos com a promessa que eles vão participarem de 

campeonatos municipais, estaduais e isto não acontece. Os sonhos em fazer 
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carreira profissional em uma das atividades terminam em seis meses e eles 

terminam frustrados. Assim alguns dos alunos sem expectativa de vida procuram 

amenizar a falta de dinheiro, trabalham em comércio por meio período, mais como é 

um local de poucos comércios só uma minoria consegue trabalho. Algumas meninas 

são adolescentes que já tem filhos, e eles ficam em creche do governo o dia 

todo.  Estes desprovidos de recursos econômicos têm possibilidade de se tornarem 

vítimas de indivíduos aliciadores e traficantes e as meninas de serem exploradas 

sexualmente, sendo assim, a possibilidade de alguns  começarem a usar algum tipo 

droga lícita ou ilícita muito cedo.  Estes alunos não veem na escola uma perspectiva 

de vida, e as meninas engravidam, muito cedo é uma questão cultural. Perante 

tantos problemas, a escola tem buscado algumas alternativas, procura a família, 

comunica ao conselho tutelar, mais infelizmente não obtém sucesso. A escola tem 

feito alguns estudos das causas e junto aos demais órgãos percebem que precisam 

reformular a Proposta Pedagógica sobre a oferta da EJA, no município, pois são os 

alunos de faixa etários de 15 aos 17 anos que são os adolescentes de maior risco. 

Alguns alunos com dificuldade de aprendizado, autoestima baixos e desmotivados, 

precisam ficar na escola por mais tempo, para que os profissionais possam 

desenvolver um trabalho pedagógico diferenciado onde eles possam ser 

alfabetizados e assim dar continuidade aos estudos. Segundo Anísio Teixeira, 

(1997, p. 81).“Só posso compreender a educação como o processo de preparação e 

distribuição de homens pelas diversas ocupações que caracterizam a vida humana, 

na atualidade”. Diante de tantos fatores negativos o que os profissionais têm optado 

pelo Programa de Mais Educação, que como outros projetos não funciona, pois 

começa e não dá continuidade, um que vez o prefeito alega, falta de verbas para 

pagar os profissionais e para manter os gastos com alimentação e materiais para as 

oficinas. 

    Como profissional a mais de vinte e cinco anos no município, se tem a capacidade 

de conhecer as várias dificuldades que as escolas têm passado como a falta de 

assistência da secretaria, a ausência da delegacia de ensino do Estado, a falta de 
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materiais pedagógicos, alimentação e pagamento do profissional entre outros. Até 

1997, a escola pertencia ao município de Unaí, nesta época professores, serventes 

escolares cantineira ficavam ate seis meses sem receber os salários, os lanches 

eram precários e sempre com ajuda de quem podia contribuir, foram tempo difíceis. 

Materiais escolares nunca vinham; só o giz de péssima qualidade, provas manuais 

ou mimeografadas. Após a emancipação do Município e com a criação Lei de do 

FUNDBE as coisas melhoram, na qualidade do trabalho, mas infelizmente como 

professora e aluna da mesma escola se pode falar que na qualidade do aprendizado 

não ouve avanço significativo. Vejo também que em relação aos profissionais não 

mudou o compromisso, mas sim uma mudança na sociedade em geral, na estrutura 

familiar, e isto refletiu na postura e compromisso dos alunos, em relação ao apoio 

dos outros segmentos da sociedade, principalmente das igrejas que eram parceiras 

da escola e hoje infelizmente não se pode contar com o mesmo apoio. Mas observa-

se que o processo de ensino também passou por mudanças nos últimos anos. Uma 

destas é o sistema de ensino que passou de seriação para o processo de ciclo, e 

isto pode ser uma das razões pela quais as escolas estão enfrentando tantas 

dificuldades no ensino aprendizado. Não que o processo de ciclo seja ruim, mais sim 

pela forma e demora em repassar as orientações para os profissionais, (professores 

supervisores e orientadores), sem preparo, sem informações necessárias para que a 

qualidade do ensino não fosse prejudicada. Hoje se observa que tem profissionais 

qualificados para falar sobre o sistema, mas a educação e uma das áreas que o 

resultado é um pouco demorado e vai precisar de algum tempo para que seja 

recuperada a qualidade do ensino das escolas públicas. Mas presenciei algo que 

acredito que seja uma das alternativas para a qualidade da educação, em 2010, fui 

coordenadora do projeto “Mais Escola” e foi algo onde tive uma experiência 

fantástica onde os resultados são até hoje observados pela escola no 

comportamento e compromisso dos alunos que participaram do projeto. Como 

educadora e conhecedora dos problemas enfrentados pelas escolas em relação à 

aprendizagem e disciplina, observei vários fatores que podem afetar os alunos: em 
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primeiro lugar a falta de alimentação, saúde e atenção, sem isto não há motivação e 

sem motivação não há aprendizado. Os alunos que tiveram prioridade de 

participação foram escolhidos por serem adolescentes de áreas de risco, de 6º ao 9º 

ano, depois algumas exceções; aqueles que eram irmãos cuidados pelos irmãos que 

iam ser acolhidos e por final alguns que desejam participar da atividade das oficinas. 

O processo se deu assim por ser experiência e também porque não tinha uma 

estrutura montada tudo foi muito improvisado, usando locais para as oficinas e o 

refeitório e sala de aulas os espaços da igreja católica, quadra de esporte e campo 

de futebol comunitário e estes era um pouco precários. Mas as coisas aconteceram 

de verdade. Estes alunos eram recebidos pela equipe do projeto às 7:00horas da 

manhã, com uma oração, em seguida era servido o café bem preparado como 

primeira refeição do dia, após tinha um horário específico pela manhã com 

atividades alternadas e   rodízios das turmas. Aulas de músicas, artesanato, 

culinária, hortaliças, futebol, vôlei, basquete, teatro, capoeira, manicure e pedicura, 

cabeleireiro, reforços de matemática, português e os demais conteúdos conforme a 

necessidade. Estas atividades eram selecionadas por mês e sua duração para os 

alunos não sentirem rotina. As 09:00horas era servido com alimentação, fruta ou 

suco de frutas, as 11:00horas banhos e descansos das atividades. 12:00horas 

almoço e em seguida escovação. Até as 13:00 horas e 30 minutos descontrair com 

brincadeiras, bate papos, programas de TV (desenho, jornal) e a coordenadora 

entregava a turma no portão da escola em filas e seguindo paras turmas especificas. 

Foram ministradas no decorrer do ano, palestras com o pessoal da saúde: 

higienização, escovação; orientação sexual e drogas; com o pessoal policia local: 

aulas de Moral e Cívica, os direitos deveres do cidadão preservação dos espaços 

públicos, Drogas; com os profissionais ambientais e da Usina de Queimados: Meio 

Ambiente; com assistente social e psicóloga: sobre a ECA e autoestima. Mas uma 

das coisas que presencie foi como estes alunos eram carentes de afeto e cuidados 

básicos: muitos tinham piolhos, ferimentos, bichos de pé, andavam despenteados e 

sujos, tinham o mau cheiro por falta de banho, de escovação, dentes cariados. 
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Então como os olhos deles brilhavam em cada abraço, em cada beijo que recebiam 

dos professores, como se sentiam feliz em estar limpos, penteados, uniformizados 

com o uniforme do projeto; em cada passeio realizado, como aos monumentos de 

Brasília: Palácio do Planalto, Catedral, Câmera dos Deputados, Praças dos Três 

Poderes, clubes, zoológico, no desfile da Disney, no aniversário de Brasília em 

2010; a felicidade e a oportunidades que jamais fora possível acontecer nas vidas 

daquelas adolescentes. Estes alunos ficam disciplinados, interessados pelas aulas, 

com comportamento exemplar, melhorou o aprendizado durante o ano, aprenderam 

a trabalhar em equipe, em alguns despertou o espírito de liderança; até hoje é 

observado o comportamento e postura destes na comunidade; alguns terminaram o 

Ensino Médio e hoje estão terminando o Curso Técnico em agropecuária no colégio 

agrícola de Planaltina DF. Algumas meninas na época que estavam começando a se 

prostituir, hoje são manicures, cabeleiras em salões ou em suas casas, outras 

conheceram rapazes honestos forma morar junto e têm filhos e terminaram o Ensino 

Médio, mas alguns provavelmente pela falta de continuidade do projeto, por ficarem 

expostos na área de risco, por não ter a continuidade do projeto, estão presos por 

roubo tráfico e alguns infelizmente mortos, mas é a minoria dos 65 alunos, uns 10 

alunos. Em uma cidade com tanta vulnerabilidade social às vezes a indignação dos 

profissionais é muito grande por falta de Políticas Públicas das prefeituras. A 

resposta é sempre a mesma: falta de verba, e enquanto isto estes adolescentes vão 

sendo perdidos para o mundo do crime e prostituição. Sabe-se que se a maior parte 

daqueles alunos não fosse trabalhada a autoestima e orientados pelos diversos 

profissionais por pelo menos um ano o número dos envolvidos em conflitos com a lei 

e prostituição poderia ser bem maior. Pois se sabe que a educação é a base do 

país, e quando o estado não o faz a possibilidade de que os indivíduos se tornem 

homem de bens é bem menor.  

       A fala da Dr. Jacqueline Moll, II seminário de Educação Integral no Rio de 

Janeiro em 26 de novembro, de 2013, sobre o que é, e como estava acontecendo a 

Educação em Tempo Integral no Brasil, e o bem que ela faz para os alunos é 
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verídica; eu sou uma testemunha dos acontecimentos e reafirmo o compromisso de 

Anísio Teixeira de que é preciso que os adolescentes sejam assistidos por mais 

tempo por profissionais para recompensar a ausência da família em um país 

capitalista e com tantas diferenças sociais.    

    Mas o que realmente precisa é que a escola volte a funcionar nos Municípios em 

tempo Integral e profissionalizante, onde estes adolescentes e jovens de área de 

risco receberão atenção e acompanhamento o dia todo.  Segundo Borges (1994, p. 

44-45), aqui já é notada a preocupação do projeto de escola de Anísio Teixeira, em: 

 
 

Compensar as deficiências da educação familiar, dando à escola uma 
sobrecarga de tarefas que certamente não lhe caberiam, e esta ideia de 
escola compensatória vai permanecer nos programas de educação integral 
desde à época da implantação no Brasil, até os dias atuais, para justificar a 
jornada ampliada de permanência na escola ,intencionando afastá-la dos 
riscos das ruas. 
 

 

Percebe-se, que a implantação de turma de EJA em tempo Integral e profissional 

poderá vir a contribuir para a dignidade e integridade dos adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social. Esses alunos frequentando as aulas em um período e em 

outro em oficinas de cursos profissionalizantes, podendo assim ficar em segurança, 

e em parcerias coma área social receberá apoio de outros especialistas 

(psicológico,de psicopedagogos, de fonoaudiólogos e de assistentes sociais). Os 

profissionais da educação poderão trabalhar reforços colar, para que as 

dificuldades de aprendizagem possam ser sanadas. E assim estes alunos serão 

trabalhados em todos os aspectos e poderão desenvolver-se intelectual, moral e 

consequentemente aprenderão uma profissão que poderão possibilitar a mudar a 

realidade de vida. 

[...] não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com 
os curtos períodos letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos 
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restituir-lhe o dia integral, enriquecer lhe o programa com atividades 
práticas, dar-lhe amplas oportunidades de formação de hábitos de vida real, 
organizando a escola como miniatura da comunidade, com toda a gama de 
suas atividades de trabalho, de estudo, de recreação e de arte.TEIXEIRA, 
1994, p. 63. 

 

 

     Quanto ao cumprimento das leis na sociedade, os cidadãos não estão 

recebendo favor, é direito. Todos os indivíduos quando é respeitada em seus 

direitos, a sociedade tem a possibilidade de ser uma sociedade equilibrada; sem 

tantos transtornos sociais. Quando os adolescentes são assistidos por uma equipe 

de profissionais poderão resgatar valores éticos que influenciarão na formação da 

personalidade que levarão estes a se tornarem cidadãos de bem, comprometidos 

com a sociedade e a prática da cidadania. Os alunos adultos poderão frequentar as 

oficinas que forem essenciais para atender a demanda local. 

    Diante destes, as escolas assumem responsabilidades de um ensino de 

qualidade, e que através da formação eles possam garantir um espaço no mundo 

de trabalho. O art. 205 da Constituição afirma:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  

 

E é repensando na formação deste individuo de maneira como todo é que propõe a 

possibilidade da Escola M. Joaquim de Mendonça trabalhar o Plano de Intervenção 

Local em parceria com outros órgãos como SEBRAE, EMATER e SENAI, para que 

os alunos da EJA venham a serem alunos multiplicadores de ideias na sociedade 

em que vivem. E assim, a escola estará cumprindo o seu papel na formação dos 

cidadãos.  
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 [...] estes saberes necessários ao professor -que ensinar não é transferir 
conhecimento -não apenas precisa ser aprendido por ele e pelos educandos 
nas suas razões de ser -antológico, política, ética, epistemológica, mas 
também precisa ser constantemente testemunhado. FREIRE, 1996 p.21.   

 

Pensar neste trabalho como uma mudança na postura de docentes e discentes é 

acreditando que uma educação de qualidade não se faz sozinha, mas com a 

participação de todos.  Espera-se que a Escola M. Joaquim de Mendonça venha 

ser projeto piloto na formação na Educação de Jovem e Adulto em tempo Integral e 

Profissional. E que os alunos possam mudar a postura durante a vida estudantil e 

os prepararem para permanência na escola concluindo o ensino fundamental, 

médio e futuramente a educação superior. 

 

 EDUCÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TEMPO INTEGRAL: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES 

 

       Percebe-se que há muitas décadas a escola em tempo integral é alvo de 

muitos debates, mas hoje é possível ver a necessidade crescente de uma escola 

além das maiorias que existem no país, de uma escola que seja capaz de 

recompensar a sociedade, a desigualdade social que é a sociedade brasileira.   

 

[...] o debate sobre a ampliação do tempo de efetivo trabalho escolar não 
está colocado simplesmente como questão de aumento de tempo na escola 
nem como espaço de atividades extracurriculares assistencialistas, 
complementares, mas como condição precípua para que se possa organizar 
um currículo capaz de integrar os diversos campos de conhecimento e as 
diversas dimensões formadoras [...], do adolescente, do jovem e do adulto 
na contemporaneidade. (BRASIL, 2009, p. 49). 
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     Observa-se, que a ideia não era de uma educação integrada mais de uma escola 

que fosse capaz de atender as necessidades dos nossos jovens adolescentes de 

localidade com vulnerabilidade social. É necessária uma escola de diferentes 

saberes em diversas instâncias. O PIL pretende propor um trabalho dentro de uma 

proposta de trabalho diferenciado de um reformatório, de uma antiga FEBEM, mais 

uma escola que ofereça oportunidade em diversas áreas: teatro, cinema, esporte e 

lazer e se possível os saberes profissionalizantes, onde independente da classe 

social seja direito de todos os indivíduos. 

 

Ampliar a jornada escolar exige menos recursos do que se pode imaginar. 

Mas, exige muita imaginação, vontade política e integração de diversos 

programas. A ampliação da jornada escolar está assentada no conceito de 

educação integral, que articula todas as ações do governo às demandas da 

população, entendendo que todas elas têm a ver, direta ou indiretamente, 

com a educação. A escola passa a ser o centro formativo e de referência 

dos direitos de cidadania da população. A educação integral envolve o 

entorno das escolas, ampliando a cultura da escola para além dos muros da 

unidade escolar. (GADOTTI 2009, P.51). 

 

 Percebe-se hoje que para sanar alguns problemas na educação em local de 

famílias com vulnerabilidade social é necessário mais que ações,é preciso 

desenvolver políticas públicas que envolvam as diversas áreas e que junto as 

secretarias possam buscar alternativas para garantir aos cidadãos uma vida com 

dignidade e integridade humana. É preciso que a escola seja um local de 

formadores de opinião e possa atender os alunos em tempo integral, pois quanto 

mais tempo eles estiverem aos cuidados de profissionais, terá mais possibilidade 

de conhecimento e poderá desenvolver outras habilidades que possa vir contribuir 

para sua vida. Segundo BARBOSA, 2009. “Há uma estreita relação entre 

desigualdade social e as diferenças de acesso, e sucesso no sistema escolar”.  

Pensando assim é necessário que sejam implantadas escolas em tempo integral 
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para que as crianças e adolescentes em área de risco sejam assistidas e que sejam 

garantindo os seus direitos.  

    A escola M. Joaquim de Mendonça antes apresentou resultado razoável nas 

avaliações do governo: Prova Brasil, PROEB mais estes resultados estão 

mudando. A escola tem procurado desenvolver um trabalho diferenciado para 

atender a todos e garantir um aprendizado significativo, mas em alguns casos a 

escola não consegue, pois existem outros fatores que fazem interferência. Observa 

os resultados.  

 

 

 

 

 

Veja os resultados SIMAVE 2013 e 2014. 

 

 
                     Endereço 

 
 
Escola Municipal Joaquim de Mendonça  
Nº562 

Bairro CENTRO 

CEP 38625-000 

Município Cabeceira Grande 

UF MG 

    Dependência Administrativa Municipal 

Localização Urbana 

Localização diferenciada Não Se Aplica 
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 Os alunos da escola Municipal desempenho em Língua Portuguesa em 2013. 

Figura 3 Gráfico da avaliação do governo disciplina de Português da Escola M. 
Joaquim de Mendonça.                                                         

 

 

 

 

 

 

Os alunos da escola Municipal Joaquim de Mendonça.  

Figura 4-Gráfico da avaliação do governo na disciplina de Matemática da Escola Municipal 
Joaquim de Mendonça 2013.   
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O Rendimento da escola municipal Joaquim de Mendonça. 

Figura-5 Porcentagem por escola da Escola M. Joaquim de Mendonça 2013.  
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Os resultados da Nota do IDEB em 2013. 

Figura 6-Comparação do desempenho das escolas, Escola M. Joaquim de Mendonça. 
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Pelos documentos de registros no MEC, o resultado em 2013 foi razoável ficando 

dentro da media. Em 2014, o resultado já é bem menor, isto quer dizer que a escola 

não avançou em aprendizado e sim em 2014 houve uma queda.  Isto pode estar 

relacionado com os interesses dos alunos, ou seja, com a falta de compromisso eda 

família.    

 

 

PREB: 2014 OS RESULTADOS DAS ESCOLAS 

Escola: Em Joaquim de Mendonça 

Município de cabeceira Grande 

SER=UNAI 
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9 º ANO 

Figura 7-Resultado das avaliações PROEB por Estado Município em, 2014. 

Figura 8-resultado das avaliações do PROEB por escolas 2014. 
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 Segundo PME do Município de Cabeceira Grande: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

PME - LEI 468, DE 16/6/2015. 

 
 

Identificado pela sigla PME, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da 
publicação desta Lei, na forma do Anexo Único do presente Diploma Legal, 
com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição 
Federal c/c o disposto na Lei Federal n.º 13.005, de 25 de junho de 2014. 
Art. 2º São diretrizes do PME: 
 I – erradicação do analfabetismo;  
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, II – universalização 
do atendimento escolar;  
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  
IV – melhoria da qualidade da educação;  
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
 VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; (PME 
p.31). 

 
 

        Observa-se que a elaboração do PME e quaisquer outras leis criadas estão 

dentro das exigências do governo, resta saber se o cumprimento destas leis vai 

acontecer, pois se verifica que a maioria das propostas fica apenas no papel e a 

sociedade em geral é quem recebe as consequências. É preciso que o poder 

Legislativo seja atuante e que esteja legislando em beneficio da população e junto 

com a sociedade civil cobrar e exigir o cumprimento das leis criadas é o mínimo que 

se espera dos nossos representantes: que pelo menos a educação seja um 

comprometimento com a população. 

 
No município atualmente atendemos turmas da EJA no Ensino Fundamental 
e Médio, porém não integradas ao ensino profissionalizante. Nessa 
modalidade geralmente tem-se ainda muita evasão devido ao horário de 
trabalho, que no município é voltado para atividades agropecuárias. Faz-se 
necessário uma política nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, que 
viabilize recursos para que seja implantado um trabalho que vise a 
implementação da modalidade em questão, superando assim esse contexto 
em que se encontra a educação de Jovens e Adultos, oportunizando a 
inserção crítica e participativa de seus usuários nos destinos da sociedade. 
A superação do quadro de analfabetos ou semi-analfabetos em nosso 
município está a exigir o repensar desta importante questão recorrente no 
processo do desenvolvimento histórico, sendo necessário promover debates 
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acadêmicos, elaboração de pesquisas e propostas que visem superar a 
situação de extrema desigualdade social e educacional vigentes no contexto 
atual. [...] percentual de matrículas de educação de Jovens e adultos na 
forma integrada à educação profissional no município é zero, no Censo 
Escolar de 2013, porque neste período não havia demanda para esse 
atendimento. No ano de 2015 esse indicador já apresenta alteração por 
haver demanda no município. (PME, p.61). 

 
 

Para os profissionais da educação, ainda existe a falta de interesse por parte do 

governo e Secretaria de Educação de atender a esta modalidade, os números de 

alunos que estão evadindo da escola com idade de 15 a 17 anos é grande, estes 

alunos   estão matriculados e  ninguém foi atrás porque aqui as responsabilidades 

estão muito soltas, pois diretores de 6º ao 9º e EJA  foi trocado mais de   uma vez 

este ano, estes  são indicados pelo o prefeito. A Secretaria do Município também é 

indicação e este ano já foram três secretários. Para nós professores tudo isto é 

questões política e a troca de favor existe aqui como nunca. Enquanto a política faz 

interferência na contração; de escolha de secretários, professores e diretores a 

educação do Município perde qualidade. E quanto à inspetoria, esta só aparece 

quando alguém denuncia sobre algum acontecimento, então ela aparece como se 

fosse agente da policia fala em processo, mas não tem conhecimento de causa. 

Muitas vezes ao perguntar pela assistência ela fala que o município precisa abrir 

vagas de concurso para o município para inspetores porque ela só pode dar 

assistência à Escola Estadual. 

 

O município se organiza para o atendimento em tempo integral a partir de 
2015, com o apoio do Programa Mais Educação, instituído pela Portaria 
Interministerial nº17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, como 
estratégia do Ministério da Educação para ampliação da jornada escolar, as 
escolas públicas de ensino estaduais, municipais e o Distrito Federal fazem 
adesão, optando por desenvolver atividades 50 de acompanhamento 
pedagógico em áreas diversas, de acordo com o projeto educativo em 
curso. Com a verba disponibilizada para esse fim, o município terá 
condições de iniciar a ampliação da carga horária dos alunos do ensino 
fundamental, neste ano de 2015, e proceder à ampliação contínua e de 
acordo com a demanda. Por ser prática relativamente nova no País, e estar 
sendo implantado no município, o programa Mais Educação, do governo 
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federal, precisa de diagnóstico constante, em busca de evolução 
permanente e melhoria da qualidade da educação em tempo integral. Essa 
é uma meta ambiciosa para o município que deverá investir em colaboração 
com a União, os estados e o Distrito Federal, na busca de condições para 
alcançar esse objetivo. (PME,p. 49). 

 
 
 

Observa se, que ao elaborar PME do Município existe a proposta de uma escola em tempo integral 

para alunos do6º a 9º Ano, resta saberem2016se a proposta da implantação do PIL vai ser aceita, 

pelos responsáveis pela educação do Município.    

Estes resultados aparentemente são resultados de uma localidade ligada a 

característica de uma população com vulnerabilidade social.  E na maioria destes 

alunos reprovam ou evadem. Partindo deste pressuposto acredita-se, que educação 

não se faz sozinha, e sim com comprometimento e responsabilidade de toda a 

sociedade.  É importante que o projeto do “Mais Educação” transcenda os muros da 

escola, e que os alunos possam ser acolhidos em oficinas e locais de lazer com 

proposta de formação, e que seja trabalhado o desenvolvimento do corpo e da 

mente. A articulação que a escola faz com outros segmentos beneficia os indivíduos 

preparando os para serem indivíduos críticos e todos saem ganhando: escola e a 

sociedade no geral.  Mesmo porque os alunos precisam ter possibilidade de 

aprender a viver em outro espaço além da escola, e na escola em tempo integral e 

profissional, eles frequentam as oficinas e outros espaços culturais diferentes da 

escola.  

 

A Educação Integral constitui ação estratégica para garantir atenção e 

desenvolvimento integral às crianças, adolescentes e jovens, sujeitos de 

direitos que vivem uma contemporaneidade marcada por intensas 

transformações e exigência crescente de acesso ao conhecimento, nas 

relações sociais entre diferentes gerações e culturas, nas formas de 

comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças em nível local, 

regional e internacional. Ela se dará por meio da ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educativas que qualifiquem o processo 

educacional e melhorem o aprendizado dos alunos. Não se trata, portanto, 

da criação ou recriação da escola como instituição total, mas da articulação 

dos diversos atores sociais que já atuam na garantia de direitos de nossas 
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crianças e jovens na co-responsabilidade por sua formação integral. 

(PDDE– Manual de Educação Integral, 2009, p.88). 

 

Nos últimos anos a estrutura da família mudou muito, e em um país de sistema 

capitalista percebe-se, ainda que a situação é bem pior, os filhos na maioria das 

vezes são  cuidados por outras pessoas (irmãos, babás, empregadas), enquanto os 

pais trabalham. A educação e ensinamentos fica sobre a responsabilidade da 

escola, e esta infelizmente ficam sobrecarregada e o que é realmente obrigação ser 

trabalhado: o conhecimento, fica a desejar. Para suprir esta ausência dos pais, as 

crianças e adolescentes precisam ficar mais tempo na escola, por serem 

adolescentes de locais com vulnerabilidade social, ele precisam de mais atenção. 

 

 

[...] o ritmo e a distribuição dessa sucessão, o seu andamento, rotineiro ou 
imprevisível, agitado ou tranqüilo, a dimensão coletiva do seu acontecer e 
as negociações que ela impõe para enfrentar as exigências individuais, 
contribuem decisivamente para caracterizar o clima social dos grupos nas 
instituições, para influenciar os seus comportamentos e também –e isso é 
ainda mais importante- para veicular comportamentos e aprendizagens 
sobre o significado e o uso do tempo. (BONDIOLI, 2004, p. 17) 

 
 

       É pensando na possibilidade de proteger e preservar os adolescentes e jovens 

que os profissionais da educação têm proposto implantar EJA em tempo integral e 

profissional, este proposto não só parte da escola, mas como de profissionais de 

outras áreas. 

      As escolas que funcionam em tempo integral, não só dependem do espaço 

físico da escola, mas também de outros espaços para os funcionamentos das 

oficinas e precisa muito mais da compreensão e do compromisso da sociedade no 

geral. E que a comunidade e outros segmentos, possam articular o conhecimento e 

que os direitos das crianças, adolescentes e jovens sejam garantidos. Os outros 

espaços culturais são tão importantes como a escola e que a eles sejam dados à 

oportunidade de conhecer os saberes populares para que estes não venham ser 
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engolidos pela tecnologia do mundo atual, mas que possa também preservar os 

saberes da população, pois se observa que este conhecimento também é parte 

importante na formação dos indivíduos.   

       

Jaqueline Moll,diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação, apresenta um conjunto de 

pressupostos implicados nesta visão de educação integral: 

 

- a escola pública, gratuita e de qualidade como bem inalienável das classes 
populares e instituição coordenadora e articuladora do movimento instituidor 
da educação integral;  

- a abertura fecunda da escola para a comunidade e da comunidade para a 
escola, já que não há educação integral em tempo escolar sem novos 
pactos entre famílias, educadores e escola, por não se tratar da instauração 
como instituição total, mas sim da articulação de um conjunto de 
possibilidades que qualifiquem a educação pública;  

- a valorização dos saberes popular como saberes legítimos a serem 
trabalhados/incluídos no “currículo escolar”, implicada em uma profunda 
mudança cultural, uma vez que revisita toda a tradição cartesiana que reduz 
os saberes e modos de expressão populares a irracionalismos, crendices e 
tradições infundadas;  

- a revisão dos currículos escolares para a valorização tanto dos saberes 
clássico (patrimônio da humanidade nos vários campos) quanto dos 
saberes cotidianos do mundo da vida;  

- a articulação dos diferentes campos e ações políticas para possibilitar o 
aprendizado coletivo e individual e o trabalho Inter setorial, aproximando 
áreas, temas, equipamentos públicos (...);  

- a escuta das crianças e dos jovens como sujeito de direitos na cena 
escolar, e não “objetos” da ação docente. (MOLL, 2009, p. 15) 

 

     Observa-se que os governos têm criado leis e procurado distribuir verbas para 

a implantação das escolas em tempo integral, o que acontece é que em 

determinados municípios os prefeitos e algumas secretarias aderem a um programa 

e depois ao término dos mandatos outros não dão continuidade ao projeto. 
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Enquanto isto, nossos alunos vão ficando sem expectativa de vida e pela falta de 

políticas públicas, voltadas para as famílias que vivem em área de risco e com 

vulnerabilidade social. O município de Cabeceira Grande tem enfrentado dificuldade 

pois os dados apresentado pelo IBGE é que mais de 40% da população é 

vulnerável. 

 

Figura 9- Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - 

POF 2002/2003. 
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Incidência da Pobreza 50,7 % Ver 

cartograma 

Comparar com outros municípios  

Incidência da Pobreza Subjetiva 
46,7

3 
% Ver 

cartograma 

Comparar com outros municípios  

Índice de Gini 0,39   Ver 

cartograma 

Comparar com outros municípios  
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cartograma 

Comparar com outros municípios  
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40,2

2 
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cartograma 

Comparar com outros municípios  

Limite inferior do Índice de Gini 0,35   Ver 

cartograma 

Comparar com outros municípios  

Limite superior da Incidência de Pobreza 60,3 % Ver 
cartograma 

Comparar com outros municípios  

Limite superior do Índice de Gini 0,44   Ver 

cartograma 

Comparar com outros municípios  

Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva 52,9  

 
   

 Percebe-se, que em alguns municípios que tem investimento do governo em 

políticas públicas, a tendências é diminuir os problemas sociais. 

Os indivíduos que pertence a classes carentes com vulnerabilidade social ficam 

expostos, com o tempo ocioso e como as leis não permitem, eles não podem 

trabalhar e só estudar por um período há tendência de envolverem em atividades 

que são ilegais. Com o aprendizado baixo são reprovados e idade ultrapassada 

eles acabam se sentindo excluído, isto leva a evasão escolar e ficando na rua há 

possibilidade de se tornarem vitimas de aliciadores é bem maiores. Por isto,é nas 

turmas de EJA em tempo integral e voltado para cursos profissionalizantes eles 

poderão ter possibilidades futuras e assim diminuir os problemas que as 

sociedades carentes têm hoje.Pois, com apoio de equipes pedagógicas trabalhando 

em busca de um aprendizado e preparando psicologicamente juntamente com 

professores de cursos profissionalizantes, os alunos terão mais chances 

http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v01&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v01&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v01&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v04&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v04&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v04&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v07&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v07&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v07&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v05&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v05&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v05&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v02&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v02&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v02&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v08&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v08&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v08&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v03&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v03&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v03&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v09&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=31&codmun=310945&idtema=19&codv=v09&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&coduf=31&idtema=19&codv=v09&search=minas-gerais|cabeceira-grande|sintese-das-informacoes-2003
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de continuarem os estudos e poderão se tornar futuros profissionais, conquistando 

o mercado de trabalho e ai sim, não mais dependerão de áreas sócias, poderão 

formar suas famílias estruturadas e com condições de sobrevivência 

independentes. Isto é política pública e todos os governos devem colocar em suas 

propostas de plano e metas de trabalho e que não fique apenas no papel mais que 

elas possam ser executadas, de forma que a população possa vir a ser 

beneficiada.         

 

[...] esses lugares e tempos são determinados e determinam uns ou outros 
modos de ensino e aprendizagem. [...] Em síntese, o espaço e o tempo 
escolares não só conformam o clima e a cultura das instituições educativas, 
mas também educam. (VIÑAO-FRAGO, p. 99, trad. dos autores, apud 
Pessanha; Daniel e Menegazzo,: 2004, p. 65). 

 

Os governos mesmo em época de crise econômica, não pode deixar que se                                                           

prejudicasse a educação, pois é a base de todo país. O programa de capacitação 

PNAIC tem dado uma cara nova às turmas de 1º ao 3º ano do ensino fundamental o 

que espera é que o governo invista também em cursos de capacitação de 

professores de 6º ao 9º e principalmente em educação de Jovens e adultos,  para 

que o ensino aprendizado venha ser prioridade das escolas públicas. Quando os 

alunos participam de atividades coletivas eles desenvolvem a capacidade de 

trabalhar em grupo e a escola em tempo integral, eles participam também de 

atividades culturais, aulas de música, teatro, esportes, trabalha a autoestima,  

desenvolverão o espírito de equipe e estas poderá vir a contribuir  para sua 

formação  e prática de cidadanias.  Segundo PNE/2014, LEI Nº 13.005/2014.  

 
 
 
Meta8: elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove 
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 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 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).  
 
Estratégias: 



41 
 

41 
  

 

 
 8.1. institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de 
fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para 
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com 
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados; 
 
8.2. implementar programas de educação de jovens e adultos para os 
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 
 
8.3. garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos 
ensinos fundamental e médio; Série 68 Legislação 
 
 8.4. expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte 
das entidades privadas de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado 
na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados;  
 
8.5. promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para 
os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os estados, o Distrito Federal e os municípios 
para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a 
estimular a ampliação do atendimento desses(as) estudantes na rede 
pública regular de ensino;  
 
8.6. promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de 
assistência social, saúde e proteção à juventude.(PNE/2014, p.67-68 LEI Nº 
13.005/2014.  
 
 

 

          Observa-se que a proposta do PNE/2014, tem como objetivos atender aos 

jovens e adultos o direito a educação a ampliação do atendimento, buscar a acolher 

em parceria a outras áreas, e também buscar a educação profissional, onde possa 

garantir aos jovens de 15 aos 17 anos, que está em defasagem de tempo a 

possibilidade de recuperar e avançar nos estudos. 

Para o funcionamento de escola em tempo integral, torna-se necessário que seja 

montada uma estrutura física e pedagógica para que os alunos possam ter prazer 
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em estudar em tempo integral. Por isto, ao elaborar uma grade curricular, esta tem 

que ter o propósito de valorizar o conhecimento dos alunos e partir do que eles 

sabem, pois hoje uma escola de qualidade é aquela que procura trabalhar as 

habilidades de cada um e  que tenha como  proposta o desenvolver do ensino 

aprendizagem. Mas é preciso que estes alunos sejam assistidos por profissionais 

que realmente queiram fazer parte desta escola, pois os alunos de população com 

vulnerabilidade social são alunos de áreas de risco podem demonstrar 

desmotivados  revoltados  ao se sentir acolhidos pela  sociedade, e dentro da salas 

ou nas oficinas precisam que sejam incentivados e levados a acreditar em seu 

potencial pois isto, sim fará com que eles venham a mudar suas postura.  Quando 

os alunos participam de atividades coletivas eles desenvolvem a capacidade de 

trabalhar em grupo e na escola em tempo integral isso ocorre com maior ênfase. 

Eles participam também de atividades culturais, aulas de música, teatro, esportes, 

trabalham a autoestima, desenvolvendo o espírito de equipe e estas poderão vir a 

contribuir para sua formação  e prática de cidadania 

 

Ao analisar os conceitos de educação integral mais comumente utilizados, 
no Brasil, hoje em dia, afirma que o Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
(CECR), o PROFIC, o CIEP, os CIACs e os CAICs, são exemplos de como 
a extensão da jornada escolar e implantação de um período integral nas 
escolas públicas se apresentam como propostas de educação integral. Para 
a autora, o objetivo principal dessas iniciativas era oferecer ao aluno “a 
oportunidade de uma escolarização formal ampliada por um conjunto de 
experiências esportivas, artísticas, recreativas ou temáticas, em 
complementação ao currículo escolar formal” (GUARÁ, 2006, p. 18) 

                                                                                                                           
    Os adolescentes e jovens de localidade com grande vulnerabilidade tem 

muito pouco; uma casa pobre, sem conforto e o que é pior: a falta de uma 

alimentação adequada ao seu desenvolvimento. Por isto, eles não conseguem 

desenvolver na escola, então acabam ficando em turmas de crianças menores e 

sentem se excluído, pois, estão com a idade superior aos demais. Em turmas da 

EJA, eles tem possibilidade de recuperar o tempo e conseguir uma formação mais 

rápida, mais mesmo assim os alunos de turmas da EJA se sentem diferentes, pois, 
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com um aprendizado muito baixo eles ficam isolados do restante dos alunos e 

demonstram até  agressividade, mas tudo isto  muda quando eles são respeitados 

e quando eles participam de oficinas, pois ao ser incentivados a  aprender uma 

profissão ele criam expectativa e pode reescrever a sua história. 

 

 

Todas as experiências a que os sujeitos estão expostos em seu contexto 
familiar e social podem contribuir em sua formação enquanto adulto. Nesses 
âmbitos, ele irá passar por experiências relacionadas a afeto, dor, medo, 
raiva e muitas outras emoções que irão lhe gerar um aprendizado 
fundamental para o seu futuro. (PRATTA & SANTOS, 2007) 

 

 
 

    

     As escolas  anteriores eram particulares e integral, onde formaram filhos das 

elites, eles recebiam uma educação de qualidade e por isto, formavam para exercer 

a profissão sonhada pelos pais. Os filhos de trabalhados rurais, agricultores e 

pecuaristas não frequentaram escolas e com o passar dos anos começam a surgir 

algumas escolas nas fazendas em pequenos povoados, mas a educação não era 

prioridade para as famílias pobres, pois os filhos começavam a trabalhar cedo para  

ajudar no sustento da casa. Com isto, o Brasil foi tornando um país de analfabetos, 

mas hoje observa se a preocupação dos governos em dar  condições para que 

todos tenham os mesmos direitos e que estes direitos sejam garantidos, porém 

ainda precisa  de mais investimento para que  a  educação seja uma educação de 

qualidade. E um dos investimentos essencial é a valorização dos professores, pois 

é através deles que as mudanças têm que acontecer.  

  As demoras nas aprovações das leis educacionais se arrastam pelos 

plenários, e com isto, o analfabetismo ainda é muito grande. É preciso que 

mudanças nas leis sejam cumpridas e que se pode ter uma educação de qualidade 

e que os alunos não venham se perder por não terem sido alfabetizados na idade 
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certa e que seja dado a eles o direito de recuperar o tempo e futuramente exercer 

uma profissão no mercado de trabalho. A intenção de implantação do EJA em 

tempo integral é para dar a estes alunos a oportunidade de ensino aprendizado e 

aprender uma profissão para que ao terminar os cursos eles possam 

ser   contratados por alguma empresa e assim eles poderão viver dignamente e dar 

continuidade nos estudos.         

  

 

Portanto, para fazer frente à problemática a pobreza crônica levando em 
conta sua complexidade, a consequência é desenhar estratégias de 
intervenção capazes de abranger distintos setores das políticas públicas, 
remetendo à atuação conjunta e necessária de diversos programas e 
iniciativas sociais (Bronzo,2007, p. 9). 

 

      Programas sociais para atender a sociedade carente, mas em alguns locais as 

coisas não funcionam como está no papel, à demora e a burocracia levam as 

pessoas ao descaso pelas mesmas. Sabe se que para resolver as questões sociais 

do hoje do Brasil é necessário que se invista cada vez mais em política pública, e 

assim as áreas sociais, educacionais, saúde, esportes e lazer e possam fazer 

articulações para uma sociedade futura sem tantos transtornos sociais. A educação 

muitas das vezes fica sobrecarregada porque as outras áreas não cumprem o seu 

papel, e uma característica que os especialistas têm observado é que os 

adolescentes mal alimentados muitas vezes não consegue desenvolver o ensino 

aprendizado. Pois muitas das vezes os alunos vão para a escola simplesmente 

porque é na escola que eles têm a certeza e que ela garante a única refeição do 

dia. 

 É na escola que as evidências de pobre são mais refletidas, muitos dos 

problemas sociais chegam às escolas através dos alunos, uns são capazes de falar 

outros demonstram através de atitudes. Alguns profissionais ficam indiferentes 
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perante a situação, outros que tem sensibilidades e amam o que fazem se 

envolvem, tentam buscar ajuda.   

 

Maturação e aprendizagem estão intimamente ligadas. É praticamente 
impossível isolar a influência de um fator sobre outro. Maturação significa o 
desenvolvimento do organismo como função do tempo ou idade. É o estágio 
de desenvolvimento estrutural necessário para o aparecimento de 
determinado comportamento. Abrange todas as transformações 
neurofisiológicas e bioquímicas que se dão no organismo. Já a 
aprendizagem significa a mudança no comportamento, como resultado da 
experiência. (TALES, 2001, p. 78). 

 

 

Em escola de Municípios pequenos quantas vezes os alunos chegam à escola 

doentes e os profissionais, professores e secretários os levam ao posto de saúde, 

os profissionais compram os medicamentos.  Outro fator que é o mais preocupante, 

é o estado emocional que demonstram filhos de pais alcoólatras ou usuários de 

outros tipos de drogas, os filhos são afetados, e a escola procura ajuda de outros 

profissionais (Psicólogos, Assistente Social, Conselhos Tutelares, CRAS), para que 

estes recebam atendimentos junto com pais, e assim possam amenizar a situação, 

mais em alguns casos é irreversível, e isto leva os jovens e adolescentes a um 

caminho muitas vezes sem volta; abandonam a escola e se envolvem em conflitos 

com a lei, e muitos morrem ou vão para a cadeia ainda  menores. Infelizmente é 

esta a realidade das favelas e de bairros de localidades com alta vulnerabilidade 

social. E os problemas não param por aí; existem também algumas adolescentes 

que além de envolver em conflitos com a lei, são exploradas sexualmente e 

tratadas pelos seus aliciadores como animais, apanham e são obrigadas a fazerem 

tudo que eles determinam.  Nestas comunidades com grande vulnerabilidade, 

infelizmente o aprendizado é muito baixo por isto, evadem. Então resta a secretaria 

de educação junto aos órgãos competentes implantar políticas públicas para que a 

realidade seja mudada, quando se pensa em escola em tempo integral e 

profissional é uma forma de amenizar o desemprego e ajudar as famílias a buscar 

uma vida melhor. Porque muitas vezes não falta emprego, mas mão de obra 
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qualificada. Enquanto os pais estão no trabalho os filhos podem estar sendo 

assistidos por profissional e aprendendo alguma profissão, eles podem começar a 

estagiar e futuramente assumir o emprego por meio período até atingir a maior 

idade (Programa do menor Aprendiz). Sabe-se que o programa já é sucesso em 

alguns locais, é uma pena que ainda são poucas as empresas que aderiram ao 

programa. As possibilidades existem, só é preciso mais atenção dos representantes 

políticos, em criar leis, que possam atingir a sociedade no geral, principalmente os 

adolescentes de área de risco. Ninguém é pobre por opção e sim uma fatalidade de 

ter nascido em um país onde a colonização deu-se, na forma de exploração, e por 

ser um país de sistema capitalista. 

 

 (...) tem situado a vulnerabilidade social como o resultado negativo da 
relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos 
atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de 
oportunidades sociais, econômicas, culturais que prove em do Estado, do 
mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou 
desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos atores. (apud 
ABRAMOVAY et. al., 2002, p. 29).  

 

Na escola em tempo integral e profissional os alunos podem estudar e praticar 

outras atividades educativas e o que é melhor, que junto deste aprendizado eles 

podem aprender profissões que também é visto de forma educativa, que na 

verdade a escola é um dos locais que preparam cidadãos para o mercado de 

trabalho, começar logo cedo ajuda na escolha do que eles gostariam e ajuda a 

desenvolver habilidades que muitas das vezes eles não sabiam que tinham aptidão.  

 

[...] construção de um projeto unitário de educação integral dos 
trabalhadores que, enquanto reconhece e valoriza o diverso, supera a 
dualidade histórica entre formação básica e formação profissional está à 
compreensão do trabalho no seu duplo sentido (LUKÁCS, p.18, 1978). 
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       Uma sociedade não se constrói com sonhos, mas com envolvimento e 

comprometimento de todos. É necessário que algumas medidas sejam criadas para 

beneficio da população, porque é através de um trabalho eficaz que se pode dizer 

que as mudanças venham a acontecer. Não adianta o governo investir em 

programas e não trabalhar a consciência da população, e é através de ações 

conjuntas que a realidade da população com vulnerabilidade social possa vir a 

mudar. Por isto, é viável que a educação seja em tempo integral e profissional, 

assim não só os alunos da EJA possam frequentar as oficinas de cursos 

profissionalizantes, mais os demais indivíduos da sociedade que tem tempo 

disponível e tenham interesse de aprender uma profissão. A proposta do governo é 

atender no mínimo 50% das escolas públicas em tempo integral, assim poderá 

melhorar a qualidade do ensino e atender os adolescentes que muitas das vezes 

ficam expostos à situação de risco Segundo o PNE/2014. Lei 13.005. 

 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por 
cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco 
por cento dos(as) alunos(as) da educação básica. Série 60 Legislação  

Estratégias: 

 6.1. promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública 
em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagó- 
gico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 
tempo de permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante 
todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores 
em uma única escola;  

6.2. instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas 
com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em 
tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças 
em situação de vulnerabilidade social;  

6.3. institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da 
instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, 
espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 
refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de 
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material didático e da formação de recursos humanos para a educação em 
tempo integral;  

6.4. fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários;  

6.5. estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada 
escolar de alunos(as) matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas de serviço social 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com 
a rede pública de ensino;  

6.6. orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da 
jornada escolar de alunos(as) das escolas da rede pública de educação 
básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de 
ensino;  

6.7. atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e 
quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em 
consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;  

6.8. garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo- 
Plano Nacional de Educação 2014-2024 61 tação na faixa etária de quatro a 
dezessete anos, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais 
da própria escola ou em instituições especializadas;  

6.9. adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 
escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 
combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais.(PNE,2014 
p.60-61) 

 

      Percebe-se, que existem muitas pessoas da sociedade que não preocupam 

com o que acontece com o restante da população, muitas vezes isto acontece por 

correria do dia-a-dia, mais alguns empresários de grandes empresas só se 

preocupam com seus próprios negócios e forma de enriquecimento. Mas quando 

vitima da violência acham que o governo não faz nada e acham que é preciso 

mudar as leis em relação aos menores; o que é preciso é que eles procurem junto 

ao governo criar medidas e desenvolver programas educativos e cursos 
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profissionais, para que a sociedade pobre tenha oportunidades de alimentar suas 

famílias e garantir a eles um ensino de qualidade, porque em um país de educação 

de qualidade a criminalidade tende a diminuir. Não é criticando que as coisas vão 

mudar é praticando ações e investindo na educação e na preparação das crianças 

para que possam ter uma sociedade futura com menos transtornos sociais. Todos 

de maneira geral têm culpa da sociedade que temos, pois uns não se envolvem e 

outros ao escolher seus representantes fazer uma errada escolha, em um país com 

tantos políticos corruptos a sociedade fica a mercê do abandono. Mas nem tudo 

esta perdido é preciso acreditar na educação que é através de uma educação de 

qualidade que futuramente possamos ter políticos honestos e comprometidos com 

a sociedade. A escola em tempo integral tem que ser muito bem organizada no que 

diz respeito ao tempo e espaço, colocar o jovem em um espaço educativo tem ser 

prioridade e os direitos das crianças e dos adolescentes precisam ser respeitados. 

A escola em tempo integral e profissional,precisa ter uma Proposta Pedagógica 

voltada para o ensino aprendizado e que sejam trabalhados estes jovens em todos 

os aspectos.  

   

[...] o trabalho pode ser considerado como princípio educativo em três 
sentidos diversos, mas articulados entre si. Num primeiro sentido, o trabalho 
é princípio educativo na medida em que determina pelo grau de 
desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da educação 
em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção correspondem 
educação. E um segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na 
medida em que coloca exigências específicas que o processo educativo 
deve preencher, em vista da participação direta dos membros da sociedade 
no trabalho socialmente produtivo. Finalmente, o trabalho é princípio 
educativo num terceiro sentido, à medida que determina a educação como 
uma modalidade específica e diferenciada de trabalho: o trabalho 
pedagógico (SAVIANI, 1989, p. 1-2).modos distintos de educar com uma 
correspondente forma dominante de  

 

 As oficinas dos cursos não podem interferir na matriz curricular, dos 

estudantes, pois importante para estes alunos é a qualidade do ensino e a escola 
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precisa priorizar o conhecimento, pois sabem que para concorrer uma vaga no 

mercado de trabalho, eles não têm que ser bons, tem que ser os melhores. Mas em 

escola em tempo integral os alunos podem receber reforços escolares, atendimento 

psicológicos, alimentação saudável e ainda frequentar as oficinas 

profissionalizantes que vão garantir a ele no futuro uma forma de ganhar dinheiro 

honestamente para a sua sobrevivência. E ficando fora das ruas e das companhias 

de grupos criminosos e mente ocupado o tempo todo tem possibilidades de uma 

vida futura mais equilibrada. 

 

   A Educação Integral constitui ação estratégica para garantir proteção e 
desenvolvimento integral às crianças e aos adolescentes que vivem na 
contemporaneidade marcada por intensas transformações: no acesso e na 
produção de conhecimentos, nas relações sociais entre diferentes gerações 
e culturas, nas formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das 
mudanças em nível local, regional e internacional. (MEC, 2009, p.18). 
 

     Se os jovens participarem de esportes junto à escola a sua conduta na 

sociedade muda, ele aprende a respeitar as pessoas e terem atitudes e serão 

respeitados. A convivência dentro da escola muda para melhor e o espírito de 

cooperação leva a escola a sanar os problemas de indisciplina. Jovens na escola 

em tempo integral significa sociedade futura equilibrada.  Os órgãos competentes, 

vereadores que compõe o legislativo tem obrigação em elaborar leis que garantam 

uma educação que condiz com a realidade de cada Município e fiscalizar o 

cumprimento e o executivo, prefeitos tem como obrigação fazer com que estas leis 

venham ser a cumpridas. Secretários precisam buscar fazer articulações para que 

nas localidades de vulnerabilidade social os alunos estudem em tempo integral.  

 

EDUCAÇAO EM TEMPO INTEGRALE PROFISSIONAL COM UM OLHAR SOBRE 

AUTOESTIMA  
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O homem é um ser que possui fatores internos e externos e estes fatores podem 

interferir no psicológico, na forma de agir ou na forma de se comportar. Muitos são 

desmotivados, tristes e se demonstram indiferentes ao que se referem ao 

aprendizado. Percebe-se, que alguns alunos não acreditam em si próprios e estes 

sentimentos podem definir o futuro de muitos. Observa-se que, os alunos que tem 

autoestima muito baixa por mais que os professores se esforcem e tentem 

desenvolver o ensino aprendizado é quase impossível. Muitos alunos não têm 

atenção em casa, pais que trabalham, ou outros motivos que levam a criança a 

apresentar comportamento e sentimento que é prejudicial ao seu 

desenvolvimento.  Percebe-se, que a autoestima é a capacidade do homem em 

acreditar  na  sua capacidade de fazer algo ou não.            

 Nas escolas os professores deparam com muitos problemas que podem ser 

positivos ou negativos na vida dos alunos e por serem fatores psicológicos vão 

além do preparo dos professores, então é necessário que os especialistas façam 

interferências, mas em alguns casos a demora das ações desses profissionais 

prejudica todo o processo, e consequentemente o fracasso no aprendizado é 

inevitável. Como se sabe as escolas públicas são as que mais recebem alunos com 

dificuldades. Acredita-se, que os fatores mais agravantes são as diferenças sociais 

que a população brasileira possuem na sua formação. Os alunos que na maioria 

das vezes não tem uma estrutura familiar e são filhos de pais analfabetos 

apresentam muitas dificuldades no aprendizado e isto, acaba interferindo na 

formação do cidadão como um todo. As instituições tem conhecimento de causa e 

tem procurado montar uma equipe pedagógica para que juntos possam 

desenvolver um trabalho com os alunos que necessitam de atendimento especial, 

(psicólogo fonoaudiólogo, neurologistas e psicopedagogos), mas não é fácil, pois as 

instituições escolares são carentes de atenção dos governos e ficamdependentes 

dos mesmos para desenvolver uma educação de qualidade. Os 

educadores conhecem as mazelas que interferem no desenvolvimento do 
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aprendizado, mais também tem consciência de que se não receber suporte 

infelizmente o tratamento não terá resultados.             

     Observa-se, que em turmas de EJA o normal são pessoas que trabalham e vem 

depois dos trabalhos para a escola, cansados e com idade superior aos das turmas 

normais, estes alunos possuem uma carga de problemas que muitas vezes 

compromete o aprendizado. Conscientes da necessidade de estudar para buscar 

uma vida melhor acabam conflitando com tudo e muitas vezes se evadem da 

escola. É por isto, que os profissionais têm que ser pessoas comprometidas com o 

aprendizado e preparados para ajudar os alunos nestes casos. A VI Conferência da 

EJA elabora documentação que oportuniza os alunos da EJA em relação ao 

compromisso do governo em priorizar as pessoas que não tiveram a oportunidade 

de estudar em idade certa. Pois se sabe, que o Brasil como um local com uma 

diferença social visível na sociedade é importante que o governo implante medidas 

que possam diminuir esta desigualdade e que todos os direitos dos cidadãos 

possam ser garantidos.       

 Este documento reafirma o compromisso político do Estado brasileiro para 
avançar na garantia do direito à educação de jovens e adultos (EJA). 
Compromisso político renovado diante dos seguintes fatos:  

o ainda insuficiente nível de oportunidades e de condições oferecidos a 
jovens e adultos dos setores populares para garantir seu direito à educação 
básica;  

a persistência de desigualdades sócio-étnico-raciais, de gênero, do campo, 
das periferias urbanas, entre outros, no processo histórico-estrutural na 
sociedade;  

a precariedade e vulnerabilidade dos direitos humanos básicos, o que 
condiciona o direito à educação de jovens e adultos populares;  

o avanço da consciência dos direitos humanos básicos e especificamente 
do direito à educação, assim como as pressões pela igualdade do direito à 
cidadania em nossa sociedade;  

as crescentes pressões de coletivos populares e da diversidade de 
movimentos sociais para que políticas públicas atendam a especificidade de 
comunidades indígenas, quilombolas, negras, do campo, de periferias 
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urbanas, de idosos e de pessoas privadas de liberdade que lutam por 
direitos coletivos e por políticas diferenciadas que revertam a negação 
histórica de seus direitos como coletivos;  

os avanços que vêm acontecendo nas políticas públicas socioeducativas, 
de qualificação, de geração de emprego e renda etc. articuladas 
especificamente para a juventude e vida adulta populares, inaugurando 
formas compartilhadas de gestão colegiada, notadamente com a 
participação dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos em instâncias de 
representação nacional e na CNAEJA;  

os avanços havidos nas políticas de financiamento da educação básica e 
particularmente da educação de jovens e adultos.(BRASIL,2009.p.10). 

 

                                                         

  Alguns alunos também vêm de famílias desestruturadas e por não ter suporte 

repetem o ano e/ou abandonaram a escola algumas vezes e hoje tenta através de 

cursos supletivos recuperarem o tempo perdido, mas ainda não é tudo: a maioria 

tem um aprendizado muito baixo onde o sucesso só será possível se o governo 

oferecer escola em tempo integral e profissional. Os alunos da EJA sentem 

descriminados, por isto, são tristes e muitos também são agressivos; é que a vida 

não tem sido nada fácil para eles, quando retornam à escola eles esperam que 

possam concluir o ensino e buscar uma vida com mais dignidade. A escola no geral 

precisa ter consciência de que muitos deles não têm muito a perder e que ao 

chegar às instituições eles desejam ser tratados com respeito e o mínimo de 

humanidade, para que estes não se percam como tantos outros atracados pelo 

mundo da marginalização. É a educação que é o diferencial na vida destes alunos, 

e medidas devem ser tomadas para favorecer e amenizar as dificuldades da vida 

destes estudantes.  

 

Os alunos tem vergonha de frequentar a escola depois de adulto, muitas 
vezes pensam que serão os únicos adultos em classe de crianças e por isso 
sentem-se humilhados, tem insegurança quanto a sua própria capacidade 
para aprender (RIBEIRO, 2007, p. 21). 
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 Percebe-se, que a Educação de Jovens e Adultos são turmas formadas por 

adolescentes, por alunos bem diferenciados no que se referem aos psicológicos: 

humor, tristes, comportamento, interesses. Alguns são jovens de 15 e17 anos 

aparentemente revoltados e sem muita expectativa de vida, veem na educação as 

possibilidades para mudança da realidade que vivem, outros são pessoas que 

trabalham de doméstica, manicure e cabeleireiro e até em lavouras de boia frias, 

são pessoas determinadas e lutam em busca de seus ideais. Por isto, muitos 

professores reclamam das indisciplinas e do aprendizado que é muito baixo, mas o 

que eles não percebem é que a única forma de ajudar estes é procurando entender 

e prepará-los para viver em sociedade.  

 

Autoestima é a que a pessoa tem do seu próprio valor [...].  O sentimento de 
valor que acompanha essa percepção que temos de nós próprios se 
constitui na nossa autoestima [...] Em termos práticos, a autoestima se 
revela como a disposição que temos para nos ver como pessoas 
merecedoras de respeito e capazes de enfrentar os desafios básicos da 
vida”. (MOYSÉS 2004, p.18-19). 

    

Por outro lado existem pessoas que são mais velhas e que são tímidas e que 

aparentemente tem muita vergonha, como se a falta de oportunidade fosse 

simplesmente falta de interesse, mas a realidade é outra, historicamente a culpa é 

da forma tardia que foi implantada a educação no Brasil. “autoestima é a disposição 

para experimentar a si mesmo como alguém competente para lidar com os desafios 

básicos da vida e ser merecedor da felicidade”. (BRANDEN 2000, p.50). Trabalhar 

a autoestima destes alunos é mais do que um compromisso das instituições é um 

dever. É talvez o momento que os governos têm para redimir da injustiça pela qual 

as classes menos favorecidas tem tido que suportar; fazer com que estes alunos se 

libertem da submissão que sempre foi um fardo bem pesado para os que nasceram 
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num ambiente de pobreza. A escola tem que fazer o seu papel na formação destes 

alunos e torná-los, críticos participativos e com capacidade de fazer interferência 

para viver e praticar a cidadania. Segundo: BRANDEN, 1998.p.93 “Pesquisas 

realizadas com altos executivos sugerem que uma das causas principais do 

fracasso é a incapacidade de tomar decisões. Essa incapacidade se deve a uma 

autoestimaprejudicada. Fala-se em preparar os profissionais para trabalhar com 

tantos problemas que interferem no aprendizado, mais acredita que as 

possibilidades podem estar diretamente nas mãos dos governos em criar políticas 

públicas para ajudar os indivíduos que são carentes de atenção governamentais. 

Acredita que a EJA em tempo integral e profissional venha garantir a 

possibilidadeser respeitado e oportunizar ser visto com mais  dignidade. O Brasil 

tem buscado discutir sobre a educação e nos últimos anos observa-se que devido a 

um processo tardio que tem afetado a educação é importante que as leis a serem 

criadas revejam um reparo para saldar as dívidas com a população e que algumas 

medidas sejam tomadas para que o Brasil deixe de ser um país  com números altos 

de analfabetos.  Segundo o PNE/2014 “Elevar a taxa de alfabetização da população 

com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo 

funcional”. 

 

LEIS DE DIRETRIZES E BASES  DA EDUCAÇÃO NACIONAL EJA  LEI  
 
Nº 9.394/96:                                                           

 

     A educação de jovens e adultos como qualquer outra modalidade é direito 

garantida por lei, assim espera que os indivíduos que não tiveram oportunidade de 

frequentar a escola na época certa venham ser recebidos pelas instituições sem 

nenhum tipo de exclusão. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso e/ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
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médio na idade própria.  Observa-se que, nos últimos anos as escolas tem 

demonstrado algum tipo de insatisfação em implantar turmas da EJA, os motivos 

são  diversos e justificam-se  que, na maioria são alunos que repetiram de anos 

várias vezes, são indisciplinados e   tem um baixo nível de aprendizado. Então, 

resta à escola cumprir o que é rezado por lei que é assegurar os cidadãos 

independentes de classe social, o direto que é um ensino de qualidade. A 

permanência dos alunos deve ser uma das prioridades desta modalidade, pois o 

número de alunos que desiste antes de terminar as etapas é muito grande. Aí a 

pergunta seria o que a escola está fazendo para que os direitos dos alunos sejam 

garantidos, sabe-se que os debates são polêmicos e que ainda precisa avançar 

muito, pois o que se ouve são diretores que demonstram resistência na implantação 

das turmas. Mas também é preciso inovar para que os alunos tenham mais 

benefícios ao frequentar a escola e um destes é a implantação da escola em tempo 

integral e profissional, onde os alunos recebam certificados que ajudarão a sua vida 

profissional. Não basta só concluir o ensino é preciso que se abram portas para a 

vida profissional destes alunos que não tiveram oportunidades e que estes sejam 

inseridos no mundo do trabalho e desta forma todos saiam ganhando 

principalmente a sociedade. A Proposta Curricular. Segundo:BRASIL, 1996. Art. 37 

a Leis Diretrizes e Bases da Educação Nacional EJAE, Lei nº 9.394/ 96. A 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso e/ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Art: 37 

 

-§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames. 
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-§ 2º O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
se.  
 
3º  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 
com a educação profissional, na forma do regulamento.(Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008),     

 

 

Então a pergunta seria o que a escola está fazendo para que os direitos dos alunos 

sejam garantidos; sabe-se que os debates são polêmicos e ainda precisam avançar 

muito, pois o que se ouve são diretores que demonstram resistência na implantação 

das turmas. Mas também é preciso inovar para que os alunos tenham mais 

benefícios ao frequentar a escola, e uma destes, e a implantação da escola em  

tempo integral e profissional,  onde os alunos recebam certificados que ajudarão a 

sua vida profissional destes alunos que não tiveram oportunidades e que estes 

sejam inseridos no mercado de trabalho   e, desta forma todos saiam ganhando 

principalmente a sociedade.   Segundo BRASIL, 1996. Art. 38 a Leis Diretrizese  

Bases da   Educação Nacional EJAE, Lei nº  9.394/ 96.profissional. Não basta só 

concluir o ensino é preciso que abram portas para a  

 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 
 
§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
 
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 
 
II– no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

 

 

    A lei de Diretrizes e Bases, da Educação Nacional define que os alunos tenham 

idade maior do que 15 anos tem condições de recuperar os anos anteriores por 

meio de estudo supletivos, isto é, da oportunidade para os indivíduos 

reconquistarem o que é de direito. Pensando assim algumas prioridades foram 
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feitas para que os alunos das turmas da EJA possam preparar para competitividade 

do mundo do trabalho.   

 

 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Parágrafo Único. O 
aluno matriculado ou ingresso do ensino fundamental, médio e superior, 
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional. (BRASIL, 1996) 

 

 Permitir que a educação profissional fosse parte das modalidades acima citadas é 

pensar nos indivíduos com direitos de exercer o direito de cidadania. Quando a 

escola prepara os alunos para o mundo de trabalho acabam por pensar em uma 

sociedade sem tantas diferenças sociais. Pensando em uma sociedade equilibrada 

de homens responsáveis e éticos é que a escola juntos com outros seguimentos 

tem procurado mudar a postura perante os alunos, fazendo um trabalho para 

prepará-los profissionalmente para que os mesmos tenham mais chance o mercado 

de trabalho e assim sendo possam garantir seu espaço profissional num país 

capitalista. Segundo o Art. 38 a Leis Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

EJAE, Lei nº 9.394/ 96: Art. 40. “A educação profissional será desenvolvida em 

articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 

continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”. Nos 

últimos anos observa-se, que não têm faltado vagas de trabalho, mais sim mão de 

obra qualificada. Pensando assim os governos têm criado oportunidades onde 

alunos das escolas e pessoas que estão fora das instituições possam buscar a um 

ensino de qualidade e sequentemente qualificação profissional.  A Lei é bem clara 

no que diz a respeito à formação dos indivíduos.    

 

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
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prosseguimento ou conclusão de estudos. Parágrafo Único. Os diplomas de 
cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados terão 
validade nacional.(BRASIL, 1996). 

   

    A oportunidade que muitas pessoas precisam para que tenham uma vida digna é 

a educação. Muitas vezes os governos deixam de investir na educação e, quando 

isto acontece, os problemas sociais se agravam muito mais. Acredita-se que a 

criação de leis que amparam a instituições escolares avançou muito e o que se 

espera é que estas não fiquem apenas no papel e sim que dê liberdade e 

condições para que as ações aconteçam. Observa-se que muitas vezes os 

processos demoram muito até chegarem aos transmites legais e que tudo é uma 

questão burocrática. O Brasil precisa agilizar as questões relacionadas à educação, 

hoje com tanto avanço tecnológico às vezes a demora pode torna-las velhas, sem 

sentido. 

 

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionados a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível 
de escolaridade. (BRASIL, 1996). 

 

 Garantir aos alunos da Educação de Jovens e Adultos a oportunidade de 

frequentar uma escola é uma questão de cidadania porque por um motivo ou outro, 

este indivíduos estão fora da escola, os órgãos responsáveis têm que trabalhar para 

diminuir as diferenças sociais da população, e assim sendo estarão cumprindo as 

leis. Educação é um direito de todos, mas para que isto possa acontecer tem que 

criar condições para que todos possam frequentar a escola. Criar escola em tempo 

integral e profissional juntos com o ensino normal é oportunizar os indivíduos e para 

as futuras gerações um mundo sem tanto transtornos sociais 
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  Objetivos: 
 
Objetivo Geral: 
 

Propor a implantação da EJA na forma integral a Educação profissional (FIC) 

para Município com vulnerabilidade social. 

 
Objetivos específicos: 
 
 

1.    Levantar interesses do público para a EJA para formação profissional; 
 

2.      Articular parcerias locais para a implantação da EJA Integral; 
 
3    Viabilizar condições de implementação pública. 
 

Objetivos 
específicos 

6-Atividades/A 
ações/Estratégias 

7—
Cronograma 

8-Parceiros 9-Orçamentos 

1-Elevantar 
interesse do público 

1-Elaboração 
questionários para 
conhecer os 
anseios da 
população. 
 
2-Aplicação 
 
 
 

01/2016 
 
 
 
04/2016 

Secretaria 
de 
educação 
CRAS 
Assistente 
Social 

tintas e impressão. 

2-    Articular 
parcerias locais 
para a implantação 
da EJA Integral; 
 

1-Comunicar a 
secretaria se 
educação os 
resultados da 
pesquisa; 
2-Reunir 
Com secretaria  
Social responsável  
CRAS 
Adolescente do 
município; 
3-Procurar o órgão 

20/01/2016 
 
 
22/01/2016 
 
 
25/01/2016 

Diretores 
vice-
diretores 
Supervisore
s e 
Coordenado
res 
Pedagógico
s  

 
Transportes.    
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da EMATER e 
SEBRAE para 
conhecer 
possibilidade de 
parceria. 

 
 

Viabilizar condições 
de implementação 
pública. 
 

Reunir com 
Vereadores e 
representantes  do 
Poder Executivo  
Projeto  

28/02/2016 Secretaria 
de 
Educação e 
Assistente 
sociais e 
Profissionai
s do CRAS 
Conselheiro
s Tutelares 
do 
Município; 
Coordenado
ra do 
Projeto 
 

Águas minerais 
Canetas papéis. 

 
 

 
 
 
 Acompanhamento e avaliação: 

Avaliação será feita por uma equipe formada por: Prefeito, Vereadores, 

Secretaria de Educação e Secretaria social, Professores, Supervisores, 

Coordenadores, Psicólogos, CRAS, Conselheiros Tutelares, Policiais locais para 

conhecer o projeto no inicio do ano de 2016. Será estipulado um calendário de 60 

dias para a equipe se reunir e fazer um diagnóstico dos acontecimentos da realidade 

e redirecionamento as atividades. Ao final do ano letivo será feito balanço de tudo e 

será decidido sobre o funcionamento para os próximos anos.    
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Anexo 1 

 

Questionário Utilizado na pesquisa: 

 

Data____________________________________________________ 

Endereço_________________________________________________ 

1-Sexo: 

a) Masculino                    b)Feminino 

2-Idade______________________________________________________ 

3-Cidade e Estado que Nasceu?__________________________________ 

4-Cor: 

a) Branca b)(  )Negra c) (  )Parda d)(  )Amarela e)(  ) Indígena 

5-Estado Civil: 

a) Solteiro 

b) Casado 

c) Divorciada 

d) Separada 

e) Viúva 

f) Outros 

6-Quem sustenta financeiramente a casa? 
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a) Eu 

b) Pai 

c) Mãe 

d) Padrasto ou Madrasta 

e) Irmã ou irmão 

7-Qual a instrução dos pais: 

a) Analfabeto 

b) Sabe ler e escrever, mas foi àescola. 

c)  Ensino Fundamental 

d) Ensino Médio  

e) Superior  

 

8-Qual a renda familiar: 

a) 100 a 300 

b) 4oo a 500 

c) 600 a 800 

d) 1.000 a 1200 

9-Você estuda?______________ Série ___________ 

10-Você já reprovou de ano?  

a) 1vezes 

b) 3 vezes 

c) Mais vezes 

 

11-Qual o motivo de sua desistência da escola anteriormente.  

__________________________________________________________ 

12 - Quais seus sonhos para sua vida? (pode marcar mais de uma) 

a) Trabalhar e estudar 
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b) Trabalhar 

c) Lazer e esporte 

d) Constituir família 

13 - Tem interesse em estudar e pode ficar mais tempo na escola 

a) Sim 

b) Não 

14 - Deseja aprender uma profissão junto do estudo? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


