
INTRODUÇÃO
A Escola Classe Varjão, vinculada à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e
Cruzeiro (CREPPC), foi criada em 1984, antes da regularização oficial da Região
Administrativa (RA). É a única escola pública existente no Varjão, oferta a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental. O acesso da comunidade ao Ensino Médio e à Educação de Jovens e
Adultos é garantido nas escolas das Regiões Administrativas mais próximas, principalmente
Brasília e Lago Norte. O Programa DF Alfabetizado: juntos por uma nova história, foi
implementado na EC Varjão em 2012, constituindo 03 turmas de alfabetização de jovens e
adultos. Com o intuito de garantir a continuidade dos estudos dos egressos do Programa e
garantir a oferta da modalidade na RA propomos a implementação do 1º e 2º segmentos da
EJA na EC Varjão.

MARCO TEÓRICO
Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal; A Educação de
Jovens e Adultos como modalidade da educação básica destinada à classe trabalhadora; A
EJA na perspectiva do direito à aprendizagem ao longo da vida; Os impactos provocados
no mundo do trabalho pela divisão social do trabalho

OBJETIVOS
Pesquisar os procedimentos institucionais necessários para a implementação dos 1º e 2º
segmentos da EJA na EC Varjão. Apresentar para a CRE PPC a demanda de EJA existente
no Varjão. Contribuir com o processo de planejamento e implementação da modalidade na
Escola. Apresentar para os alfabetizandos do Programa DF Alfabetizado da EC Varjão os
resultados da pesquisa realizada.

Figura 1: Mapa das Regiões Administrativas do Distrito Federal.  Fonte:  http://www.semarh.df.gov.br/qualiar/mapa.html

ATIVIDADES / EXPERIÊNCIAS
Pesquisa na Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional
(SUPLAV) sobre o processo de planejamento da oferta de novas vagas na Educação de
Jovens e Adultos. Pesquisa na Coordenação de Educação de Jovens e Adultos da
Subsecretaria de Educação Básica sobre o processo de continuidade de estudos dos
egressos do Programa DF Alfabetizado. Apresentar para a CRE PPC a demanda de EJA
existente no Varjão e contribuir no planejamento da oferta da modalidade na EC Varjão.
Acompanhamento na CRE PPC da efetivação do planejamento das matrículas na EJA.
Interação com a equipe gestora da EC Varjão e sensibilização dos profissionais da educação
da escola para a implementação da EJA.
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Figura 2. Turma do Programa DF Alfabetizado na EC Varjão.

RESULTADOS OBTIDOS 
-Compreensão dos procedimentos  e dos critérios adotados pela SEDF no planejamento da 
oferta de EJA ;
-Diálogo com a CRE PPC sobre a demanda da EJA existente no Varjão
-Planejamento de estratégias de intervenção para a efetivação da EJA na EC Varjão

CONCLUSÕES /CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento da oferta de vagas na SEDF é feito de acordo com os territórios de abrangência
das Coordenações Regionais de Ensino, que muitas vezes atendem mais de uma Região
Administrativa, é o caso da CRE PPC responsável pela gestão das escolas públicas das RAs de
Brasília (Asa Sul e Asa Norte) Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro e Varjão.
Desse modo, não é toda Região Administrativa que possui escolas de Educação de Jovens e
Adultos, mas toda CRE possui oferta de EJA. A SEDF garante uma oferta mínima por CRE,
assegurando a possibilidade do acesso, mas restringindo sua efetivação e as condições para a
permanência e a conclusão dos estudos dos sujeitos da EJA.
Esta lógica não atende as especificidades do público da EJA, uma vez que não é pensada de
acordo com as possibilidades da classe trabalhadora de acesso à escola. Não propicia as
condições para garantir a permanência do estudante trabalhador na escola. O Varjão expressa
de forma significativa esta situação: 96,68% dos responsáveis pelos domicílios não frequentam
a escola, destes, 56,42% tem ensino fundamental incompleto e 5,97% são analfabetos. Não há
oferta de EJA na RA, enquanto seus moradores constituem a maioria dos estudantes, cerca de
80%, das escolas de EJA do Lago Norte.
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