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RESUMO 
 

 

O Projeto de intervenção Local - PIL objetiva desenvolver uma proposta de 

intervenção que colabore para resolver problemas ligados à GESTÃO ESCOLAR E 

EVASÃO NA EJA: Identificando as causas e organizando as ações, no âmbito do 1º 

segmento - 1ª etapa da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Céu 

Azul no Município de Valparaíso de Goiás. A proposta diz respeito a um trabalho que 

envolverá todas as disciplinas, a equipe gestora, professores e alunos, 

especificamente, do turno noturno na modalidade de ensino EJA. Na elaboração e 

execução de estratégias que admitam maior envolvimento social entre todos os que 

fazem parte do processo de ensino e aprendizagem na escola, diminuindo a evasão 

pelos os estudantes da EJA. Este projeto foi elaborado a partir das questões 

relacionadas aos altos índices de evasão escolar e norteia para a permanência dos 

alunos na escola, apresenta alternativas que permitem a equipe gestora motivar, 

fortalecer e transformar rumo ao ensino prazeroso como fonte de mudança.  
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ABSTRACT 

 

 

The Local Intervention Project - PIL aims to develop a proposal for intervention to 

collaborate to solve problems related to SCHOOL MANAGEMENT AND EVASION IN 

EJA: Identifying the causes and organizing actions under the 1st segment - 1st stage 

of the Youth and Adult Education of Municipal School Blue Heaven in the 

Municipality of Valparaíso de Goiás. The proposal is for a job that will involve all 

disciplines, the management team, teachers and students, specifically, the night shift 

in adult education teaching mode. The development and implementation of strategies 

that admit greater social involvement among all those who are part of the teaching 

and learning process in school, reducing avoidance by students of the EJA. This 

project was designed from the issues related to high rates of truancy and guides for 

students staying in school, presents alternatives that allow the management team to 

motivate, strengthen and turn toward the pleasurable education as a source of 

change. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO LOCAL 
 
1- Dados de identificação do(s) proponente(s): Nome(s): 

 

1.1 - NOMES: 

 

Neci Campos Alves 

Nilson Gomes de Morais 

Rudilene Alves de Farias Nobre 

 

 

1.2 - TURMA: “B” Grupo 2 - Curso de Especialização em Educação na Diversidade 

e Cidadania, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos. 

 

1.3 - INFORMAÇÕES PARA CONTATO: 

Telefone(s): 

96435180  - Neci  

86127468  - Nilson   

96483703  - Rudilene 

 

E-mails: 

rudilenenobre@gmail.com - Rudilene Nobre   

nilsongmorais@gmail.com - Nilson Morais        

necicampos4@gmail.com  - Neci Campos  

 

 

 

mailto:rudilenenobre@gmail.com
mailto:nilsongmorais@gmail.com
mailto:necicampos4@gmail.com
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2-     DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:  

 

2.1 - Título: 

GESTÃO ESCOLAR E EVASÃO NA EJA: Identificando as causas e organizando as 

ações 

 

2.2 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Local: Escola Municipal Céu Azul 

 

2.3 - INSTITUIÇÃO: Escola Municipal Céu Azul 

 

Nome/ Endereço 

Escola Municipal Céu Azul - Rua 102, Quadra 115 área especial s/nº Jardim Céu 

Azul - Valparaíso de Goiás - GO CEP: 72871 - 102. 

 

Instância institucional de decisão:  Gestão Escolar/Conselho Escolar 

 

2.4 - Público ao qual se destina:  

 Equipe da Gestão Escolar e professores do primeiro segmento da Educação de 

Jovens e Adultos da Escola Municipal Céu Azul. 

 

2.5 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

 

 

Início (mês/ano): Fevereiro/2016      Término (mês/ano): Julho/2016  
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3-     AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

A Escola Municipal Céu Azul está localizada no bairro Jardim Céu Azul. 

Foi fundada no ano de 1981 e inaugurada em 1982. Atende a comunidade escolar 

em três turnos, matutino, vespertino e noturno, sendo Ensino Fundamental do 1º ao 

5º ano, nos turnos matutino e vespertino e Educação de Jovens e Adultos no turno 

noturno. Conta um total de mil setecentos e cinquenta alunos matriculados, dos 

quais seiscentos e quatro são da Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

A Escola possui 20 salas de aula em pleno funcionamento, uma cantina, 

um depósito de merenda, um banheiro com oito boxes masculino e feminino para os 

alunos, sala de coordenação, sala multifuncional, sala dos professores com banheiro 

social, laboratório de informática, secretaria, direção, uma área coberta para 

Educação Física, um pátio para recreação e estacionamento.  

O quadro de funcionários compõe-se do corpo docente com 99% 

constituído professores com graduação específica, merendeiras, serventes, 

coordenadores pedagógicos, vigia do patrimônio, direção, secretário escolar, auxiliar 

de secretaria, professoras de recurso(AEE), orientador educacional, auxiliar de 

biblioteca e porteiros. O espaço físico é adequado e acessível a deficientes físicos. 

O corpo discente é composto em sua maioria de crianças, jovens e adultos com 

situação financeira igualmente abaixo da média, ou seja, carente.  

O calendário da escola, assim como os das demais escolas do município, 

é elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto e consonância 

com as escolas, posteriormente apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação. 

A proposta Política Pedagógica da Escola Municipal Céu Azul se encontra 

fundamentada nos princípios legais, éticos e morais, é elaborada e desenvolvida 

com a participação da comunidade escolar e oportuniza o acesso ao saber, na 

busca do conhecimento sistematizado através do ensino formal e inclusivo. A 

finalidade é construir e viabilizar melhores condições de vida e de trabalho para os 

alunos.  
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A Gestão da escola, num âmbito geral, enfrenta os desafios de uma 

cidade periférica em crescimento desordenado, especialmente na modalidade de 

ensino da EJA.  

Nos últimos anos, a Educação de Jovens e Adultos registrou altos índices 

de evasão, obrigando a Secretaria Municipal de Educação a polarizar a oferta da 

EJA nos bairros. Sendo uma das maiores escolas do bairro e mais centralizada a 

Escola Municipal Céu Azul passou a ser um pólo de EJA. 

Na Escola Municipal Céu Azul, conforme mostra os números do gráfico e 

tabela a seguir, a evasão, embora decrescente, tem se mostrado alta nos últimos 

anos. 

46,51%

53,49%

25,37%

18,20%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2012 2013

1º Segmento

ALUNOS MATRICULADOS

ALUNOS EVADIDOS

 

Gráfico 1 Evasão na E. M. Céu Azul – 2012-2013 Fonte: Ficha de encerramento da EJA fornecida pela 
Secretaria de Educação de Valparaíso de Goiás. 
 

A proposição do presente projeto de intervenção local levou em 

consideração com base nos dados e reconhece o problema e idealizando assim 

uma proposta de intervenção pedagógica no âmbito geral da escola na Educação de 

Jovens de Adultos – EJA. 
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Tabela 1 - Alunos matriculados e evadidos do 1º segmento, no 1º semestre. 

Ano Alunos 
matriculados 

Alunos evadidos   Porcentagem da 
evasão   

2012 163 92 56,44% 
2013 123 77 62,60% 

    
    

    
Fonte: Escola Municipal Céu Azul 

 
Tabela 2 – Alunos matriculados e evadidos do 1º segmento, no 2º semestre. 

Ano Alunos 
matriculados 

Alunos evadidos   Porcentagem da 
evasão   

2012 90 46 51,11% 
2013 68 22 32,35% 

    
    

    
Fonte: Escola Municipal Céu Azul 

 

A causa mais real dessa evasão, segundo algumas informações, é a falta 

de motivação para os estudos – os alunos trabalham e, quando chegam em casa 

não sentem vontade de ir para a escola. No entanto, de acordo com pesquisas 

realizadas através de questionários e debates pode-se observar que os alunos 

evadidos têm ciência da importância da escola para a sua vida pessoal e para a sua 

ascensão profissional. Diante do quadro em questão, percebe-se que é necessário 

motivar os alunos para os estudos, onde é habitual a evasão escolar dos alunos do 

1º segmento, e como evidencia o gráfico e a tabela acima, sugere-se a elaboração 

de atividades interventoras capazes de identificar as causas e organizar ações que 

integrem a gestão escolar, bem como solucione o conjunto de problemas da evasão 

escolar. 

A mudança de postura dos docentes diante da turma de EJA aparece 

como um desafio como também por parte da gestão da Escola que envolve o todo, 

desde a parte administrativa até a distribuição de alunos em sala de aula. 

Projetos culturais, literários, esportivos e roda de conversas com os 

professores com o objetivo de repensar a prática foram idealizados e realizados pela 

a equipe gestora no início do semestre letivo com sucesso. 
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Com isso a equipe gestora da Escola Municipal Céu Azul está começando 

a vencer os desafios e superando as dificuldades enfrentadas diariamente pelos os 

alunos da EJA. 

O PIL em proposição leva em consideração essa realidade da escola e a 

necessidade de sistematizar uma proposta de intervenção ou ações de gestão da 

escola. 

Para minimizar a evasão na EJA, são necessárias ações e mobilizações 

principalmente da equipe escolar. Uma das estratégias importantes é a criação de 

vínculos da equipe gestora e dos professores com os alunos. Deve-se, também, 

disponibilizar cartazes, propagandas e meios de comunicação disponíveis na cidade 

para chamar a população para os estudos. Visitas informais nas casas das pessoas 

da comunidade e arredores também são excelentes meios de se combater a evasão 

e o abandono escolar. 

 

4-     JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: 
 

A Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

A idade mínima para cursos em nível Fundamental é de 15 anos e em nível Médio é 

de 18 anos. Identifica-se que, em grande maioria, esses alunos tiveram passagens 

anteriores em escolas, porém evadiram por necessidade de trabalho, questões de 

exclusão por raça, gênero, questões geracionais, dentre outras.  

A Educação de Jovens e Adultos é entendida como uma extensão da 

educação formal e tem como principais objetivos “o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (Constituição Federal, art. 205). Então, a Lei maior garante o acesso e a 

permanência desses jovens e adultos – em sua maioria, trabalhadores, pais de 

família, aposentados – no sistema de ensino, tanto em nível fundamental (alunos 

maiores de quinze anos) quanto em nível de ensino médio (alunos maiores de 

dezoito anos). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394, de 20/12/1996 -, 

em seus Capítulos II e III, Seção V, também traz subsídios relevantes para a 

modalidade EJA, quanto ao acesso, continuidade, permanência, educação 

profissional e outros: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. §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 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos 
e exames. §2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si.  
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. 
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 egresso do ensino fundamental, médio e superior, 
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional. 
 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.  
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos. Parágrafo Único. Os diplomas de 
cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados terão 
validade nacional.  
Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível 

de escolaridade (LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996). 

Compreende-se que as leis possibilitam avanços para a coletividade, pois 

por meio destas, impõe-se mais respeito e adesão aos princípios estabelecidos e, 

possivelmente, a efetivação da aplicabilidade dos direitos individuais e coletivos é 

resguardada. É importante comentar que existem algumas legislações que garantem 

a oferta, o acesso, as diretrizes curriculares, a inclusão, a formação docente e 

muitas outras especificidades relacionadas à modalidade EJA. Além da Constituição 

Federal, existem outras legislações, que também subsidiam a modalidade EJA. 

Atualmente, muitos documentos (decretos, portarias, resoluções e leis) regem a EJA 

e algumas dessas legislações estão sintetizadas a seguir: Vale destacar que as leis 

também podem prejudicar  como é o caso do FUNDEF. 
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- O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental), que existe atualmente, destina recursos somente 

para o ensino fundamental priorizando quatro faixas de valores por 

aluno/ano. O FUNDEB priorizará 11 faixas constituídas da educação 

infantil, 1ª a 4ª série urbana, 1ª a 4ª série rural, 5ª a 8ª série urbana, 5ª 

a 8ª série rural, ensino médio urbano, ensino médio rural, ensino médio 

profissionalizante, educação de jovens e adultos e educação especial, 

além da educação indígena e de quilombolas. Resolução CNE/CEB nº 

1, de 5 de julho de 2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos; 

- Portaria Nº 2.080, de 13 de junho de 2005 - Estabelece, no âmbito dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas 

Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais, as diretrizes para a oferta de 

cursos de educação profissional de forma integrada aos cursos de 

ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA; 

- Medida Provisória Nº 251, DE 14 DE JUNHO DE 2005 – Institui o 

Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de 

permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade 

para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – 

PET, altera a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e dá outras providências 

- Lei Nº 11.129, DE 30 DE JUNHO DE 2005 - Institui o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional 

da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude;  

- Resolução nº 1, de 3 de fevereiro de 2005 - Atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação 

para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível 

médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004; 

- Resolução Nº 4, de 27 de outubro de 2005 - Inclui novo dispositivo à 

Resolução CNE/CEB 1/2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o 

http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/portaria%20n%C2%BA%202.080.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/pet_mp_251.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/lei%20n%C2%B0%2011.129.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/rceb001_05%20-%20eja.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/rceb04_05.pdf
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Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio 

às disposições do Decreto nº 5.154/2004. 

- Decreto Nº 5.840, DE 13 DE JULHO DE 2006 - Institui, no âmbito 

federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos - PROEJA, e dá outras providências. 

- Portaria Normativa Nº 9, DE 24 de abriL de 2007 - Institui o Programa 

Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos – 

PNLA; 

- Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação -FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 

14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 

de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 

de março de 2004; e dá outras providências;  

- Lei nº 11.741/2008, de 16 de julho de 2008 - Altera dispositivos da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e 

integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da 

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica; 

- Resolução CNE/CEB nº 2, de 19/05/2010  - Dispõe sobre as Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação 

de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. 

- Resolução CNE/CEB Nº 3, DE 15/06/2010  - Institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos 

relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos 

cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e 

Educação de Jovens e Adultos desenvolvidos por meio da Educação à 

Distância (LEGISLAÇÃO). 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) também respalda as 

Políticas Públicas na EJA, principalmente no que diz respeito nas metas 8, 9 e 10: 

http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/decreto%205840.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/portaria_pnla.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/portaria_pnla.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/EJA/lei%20n%C2%BA%2011.494.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/LegEB/lei%20n%C2%BA%2011.741.doc
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/LegEB/rceb002_10.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/LegEB/rceb002_10.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/LegEB/rceb003_10.pdf
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/cee/geradorhtml/paginasgeradas/msmarques_6328/LegEB/rceb003_10.pdf
http://www.cee.ms.gov.br/
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Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de 
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco 
por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE. 
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas 
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional (PNE, 2014-2024, p. 384-391). 

Após as legislações aqui apresentadas, verifica-se que o ensino de jovens 

e adultos traz como meta principal o desenvolvimento do aluno em sua plena 

dimensão intelectual, social, profissional e outras habilidades, além de aguçar a sua 

consciência crítica diante do mundo. 

Pela proporção dos alunos evadidos, percebe-se a necessidade de 

motivar os alunos da EJA para permanecerem na escola e concluírem seus estudos. 

As ações e estratégias utilizadas pela gestão e pelos professores diante dessa 

problemática serão assinaladas no tópico 10 - Acompanhamento e Avaliação. 

A preocupação com a escolarização de adultos no Brasil surgiu desde o 

período da colonização portuguesa, quando os índios eram catequizados em nome 

da fé cristã, pelos jesuítas. Era um ensino de caráter evangelizador, no entanto, é 

inegável a contribuição da Companhia de Jesus para a história da educação 

brasileira: 

No entanto, a política de alfabetizar adultos só começou a se tornar mais 

significativa na década de 1940, pois foi nessa época que passaram a perceber que 

o analfabetismo gerava pobreza e marginalização. Além disso, o adulto analfabeto 

era incapaz política e juridicamente e não podia votar ou ser votado. Assim, com o 

fim do Estado Novo, o país alcança um processo de redemocratização e houve a 

necessidade de aumentar a quantidade de eleitores. Surge, então, a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), dirigida principalmente ao meio rural. 

Essa campanha previa a alfabetização do educando em três meses, além da 

conclusão do curso primário num prazo bem menor que o convencional. A educação 

era considerada unilateral e tinha o professor como transmissor de conhecimento. O 



20 

educador, que era voluntário ou mal remunerado, seria o único sujeito deste 

processo (Cunha,1999). Para Vieira (2004, p. 19-20): “Apesar de, no fundo, ter o 

objetivo de aumentar a base eleitoral (o analfabeto não tinha direito ao voto) e elevar 

a produtividade da população, a CEAA contribuiu para a diminuição dos índices de 

analfabetismo no Brasil”  

O projeto não obteve êxito e alguns estudiosos do assunto sugeriam a 

qualificação dos professores e também a adequação do programa, do material 

didático e dos métodos de ensino adotados para aquele público-alvo. Surgem então, 

no final dos anos 1950, as ideias de Paulo Freire, que propunha uma nova 

pedagogia – agora se leva em consideração a vivência e a realidade do educando, 

que deveria ser um participante ativo no processo de educação. Nessa pedagogia 

Freireana, cabe ao professor o papel de mediador do processo de construção do 

conhecimento, utilizando um “método que seja ativo, dialógico, crítico e criticista” 

(FREIRE, 1979, p. 39), quando a interação docente e discente é favorecida e o 

processo de ensino e de aprendizagem acontece com maior eficácia.  

Paulo Freire elaborou o conceito de “educação bancária”, onde o 

conhecimento é apenas transmitido para o educando e este deve absorver as 

informações sem questionar, o que o reduz à mero espectador, tornando-o um 

objeto do processo de ensino, porque não é capaz de exercer atividades básicas 

para qualquer sujeito: a participação e o diálogo.  

Neste contexto de educação não bancária, Freire foi encarregado de 

desenvolver o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos; porém, com o golpe 

militar de 1964, Paulo Freire foi exilado e um programa assistencialista e 

conservador foi criado: o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), que tinha 

como objetivo apenas a alfabetização funcional – sem apropriação da leitura e da 

escrita – de pessoas de 15 a 30 anos (A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: POLÍTICAS E PRÁTICAS, 2012).  

A LDB de 1971 limitava o dever do Estado em oferecer ensino a crianças 

de 7 a 14 anos, mas reconhecia a educação de adultos como direito de cidadania. 

Em 1974, foi implantado o CES (Centro de Estudos Supletivos), que dava 

oportunidade de uma certificação rápida, mas era um ensino superficial, tecnicista. 
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As décadas de 80 e de 90 foram marcadas pelo desenvolvimento de 

projetos e pesquisas na área da alfabetização de adultos. Em 1988, a Constituição 

passou a garantir o Ensino Fundamental gratuito e obrigatório para todos. E, nos 

anos 90, a EJA ganha maior importância, pois veio a ser reconhecida em vários 

países devido às conferências organizadas pela Unesco. Assim, houve grande 

mobilização no Brasil em função de traçar metas e ações para o ensino de jovens e 

adultos. Com a nova LDB (1996), entra em ação a garantia de igualdade, de acesso, 

de permanência na escola e do ensino de qualidade; além disso, o Ensino 

Fundamental torna-se obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram 

acesso a ele na idade própria. A partir daí a EJA ganhou um sentido mais amplo, 

quando se percebeu que a preparação e a inserção do aluno na sua realidade e no 

mercado de trabalho deveriam constar no ensino para jovens e adultos: 

Desde o começo, na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a 
leitura da palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da 
escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à experiência 
comum dos alfabetizandos, e não de palavras e de temas apenas ligados à 
experiência do educador (FREIRE, 2005, p. 29). 

Em Janeiro de 2003 foi criado o Programa Brasil Alfabetizado, com a 

proposta de erradicar o analfabetismo no Brasil e de incluir socialmente as pessoas 

analfabetas, favorecendo o acesso à cidadania e a possibilidade de elevação da 

escolaridade de jovens, adultos e idosos.  

Em 2007 o programa Brasil Alfabetizado passou a oferecer oportunidade 

de alfabetização aos jovens e adultos com mais de 15 anos, que não tiveram acesso 

à escola ou que tiveram de interromper os estudos, dando atenção especial aos 

segmentos sociais que estivessem em situação de vulnerabilidade social ou 

discriminação. O programa passa então a ter duas ações básicas: a formação de 

alfabetizadores e a alfabetização de jovens e adultos. Atualmente, a alfabetização 

de jovens e adultos não se restringe a aprender as palavras e os números, pois já se 

inclui neste novo contexto de educação os saberes necessários para o cotidiano dos 

alunos – a maioria destes, trabalhadores. 

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições de 
vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na 
raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as 
péssimas condições de vida, comprometem o seu processo de 
alfabetização. Falamos de jovens e adultos referindo-nos à educação de 
adultos, porque aqueles que frequentam os programas de educação de 
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adultos são, majoritariamente, os jovens trabalhadores. (GADOTTI, 2003, p. 
6). 

Muitas políticas para a EJA foram criadas até a atualidade, mas cabe às 

escolas a responsabilidade de formar o adulto trabalhador. Muitos programas e 

eventos, como o Proeja, o Projovem, o PAR, os fóruns EJA e outros, estão aí com a 

finalidade de garantir estruturação, metodologias adequadas e um ensino de 

qualidade para o aluno da EJA. No entanto, ainda são muitos os problemas que a 

educação de jovens e adultos enfrenta: falta de incentivo por parte das autoridades, 

recursos financeiros escassos, metodologias ineficientes, currículos e programas 

fora da realidade do alunado, pouca ou nenhuma motivação dos alunos e muitos 

outros. Neste estudo, abordaremos no próximo tópico, a evasão escolar, que é um 

dos problemas mais evidentes na Educação de Jovens e Adultos, pois esta também 

se faz constante nessa modalidade do ensino. 

4.1-  Evasão Escolar na EJA: Possíveis Soluções 

 

A evasão escolar na EJA é muito preocupante, pois é fato que o número 

de alunos que se matriculam e não concluem o semestre letivo nessa modalidade do 

ensino é algo expressivo. Assim, é um grande desafio para os professores e 

gestores promoverem atitudes e estratégias que motivam os alunos da EJA a 

permanecerem na escola e a concluírem seus estudos. 

Neste contexto, deve-se considerar que a EJA atende a uma diversidade 

de sujeitos e, como tal, torna-se fundamental compreender as expectativas, 

sentimentos e inseguranças desse público de alunos: 

Uma das principais características do aluno EJA é sua baixa autoestima, 
reforçada pelas situações de fracasso escolar, ou seja, a sua eventual 
passagem pela escola muitas vezes marcada pela exclusão e/ou pelo 
insucesso escolar. Já que seu desempenho pedagógico anterior foi 
comprometido, esse aluno volta à sala de aula revelando uma autoimagem 
fragilizada, expressando sentimentos de insegurança e de desvalorização 
pessoal frente aos novos desafios que se impõem (BRASIL, 2006, p. 19). 

Geralmente, a EJA é formada por um público que está longe da escola há 

algum tempo e, quando estes alunos voltam para as salas de aulas, trazem consigo 

a insegurança, o medo e até a falta de confiança em si e nos professores.  Isso faz 

com que se tornem retraídos, tímidos, preocupados com a reprovação e muitos 

outros sentimentos são internalizados, o que, muitas vezes, leva esses alunos a 
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evadirem da escola.  Por isso, ao retornarem para a escola, os alunos da EJA 

devem perceber a importância da escola para suas vidas e para seu crescimento 

pessoal e social. Assim, a mobilização dos gestores, coordenadores e professores 

em prol do bem-estar desses alunos na escola deve ser constante. Neste contexto 

de acolhimento, leva-se sempre em conta a “diversidade do perfil dos educandos, 

com relação à idade, ao nível de escolarização em que se encontra à situação 

socioeconômica e cultural, às ocupações e à motivação pela qual procuram a 

escola” (BERNARDIM, 2006, p. 99). 

É importante compreender que um dos principais pontos motivadores 

para que o aluno da EJA permaneça na escola é a metodologia docente e, assim, 

afirma Gadotti (2003), a escola deve buscar professores competentes nas suas 

práticas cotidianas, que sempre mudam sua metodologia de ensino para o benefício 

de uma educação que venha trazer resultados positivos para a população. Ainda 

segundo o autor, o papel fundamental do professor é fazer estes discentes críticos e 

reflexivos, mas para isso é necessário que dê a eles a liberdade e oportunidade de 

expressarem. Desta forma, o docente estará contribuindo para a sua autoestima e 

estimulando-os a estudar e a não desistir. 

Sabemos que a escola atual é preciso estar preparada para receber e 
formar estes jovens e adultos que são frutos dessa sociedade injusta, e, 
para isso, é preciso professores dinâmicos, responsáveis, criativos, que 
sejam capazes de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar 
atrativo e estimulador. (ARROYO, 1997, p.23)  

Observa-se, desta forma, que a inclusão de jovens e adultos nas 

instituições escolares precisa de aulas prazerosas e atraentes, que possibilitam a 

concretude da realidade de vida dos alunos, para possíveis resoluções de seus 

desafios cotidianos e para a sua manutenção e/ou inserção no mercado de trabalho. 

Por isso, a escola precisa ter um projeto que garanta aos alunos da EJA os saberes 

necessários para a sua vida pessoal, profissional, cultural e social. Enfim, a escola 

que atende a EJA deve ir muito além de uma alfabetização pura e simples para o 

sujeito. Isto significa que a escola da EJA precisa, também, dar liberdade e 

autonomia para que o aluno dessa modalidade do ensino tenha conhecimentos 

sólidos e reais – garante-se, assim, a reflexão, a ação, o pesquisar, o senso crítico, 

o elaborar, o tornar-se, o aprender a aprender e muitos outros saberes necessários 

para viver e conviver em sociedade. 
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Na atualidade, o segmento da EJA apresenta uma melhor atenção por 

parte do poder público e as políticas públicas para a população atendida já se 

mostram mais visíveis e operantes, porém, ainda há muitas melhorias a serem 

realizadas nessa modalidade do ensino: no currículo, na metodologia, na formação 

de professores, no cotidiano das aulas, na ação pedagógica.  

A Gestão Escolar, segundo Coelho e Volsi (2010), refere-se ao 

estabelecimento de ensino, sendo assim, tem suas responsabilidades previstas na 

LDBEN de 1996, como por exemplo, elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

assegurar o cumprimento dos dias letivos, orientarem a elaboração e cumprimento 

do plano de cada docente, e criar integrações entre a comunidade e a escola, entre 

outras.  

Consideração que a Gestão Democrática é fundamental nessa integração 

entre a comunidade e a escola, para que coletivamente, seja construída a cultura de 

que a escola pública é para todos, e, portanto, é responsabilidade de todos 

(COELHO; VOLSI, 2010).  

As escolas devem levar em conta as transformações que ocorreram na 

sociedade em geral e, particularmente em cada escola, a fim de promover uma 

gestão que contemple as normas político-pedagógicas e as necessidades de cada 

público.  

Para Coelho e Volsi (2010) para se pensar Gestão Escolar, é necessário 

considerar os condicionantes sociais, políticos e econômicos que lhe sustentam. 

Muito embora, creiamos que as oportunidades sociais devem contemplar todas as 

camadas, classes sociais sejam próximos dos grandes centros ou nos mais 

longínquos rincões, é necessário considerar a vocação local.  

No Município de Valparaíso de Goiás, a Educação de Jovens e Adultos é 

ofertada na rede pública municipal, estadual e privada de ensino, que atende da 

alfabetização ao ensino médio. Na esfera municipal, se restringe ao ensino 

fundamental de 1ª à 8ª série. A rede estadual oferece a EJA de 5ª à 8ª série e 

ensino médio.  A rede particular oferta os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, ensino médio e educação profissionalizante de nível médio. 
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O Plano Municipal de Educação – PME de Valparaíso – 2015/2025, 

enfatiza que, no aspecto pedagógico,  apesar das ideias diferenciadas de Paulo 

Freire e outros teóricos desta área, ainda nos deparamos com metodologias 

descontextualizadas, sem uma organização didática que privilegia a formação desse 

aluno que possui experiência de vida tão relevante a ser considerada nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas na EJA. 

As Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal de Educação destacam 

que a EJA deve considerar o papel dos alunos, sua faixa, condições de vida, de 

trabalho, de interesses, conhecimentos e valores e propõe um modelo pedagógico 

que assegure equidade, reparação e qualificação. 

A ideia é que a escola trabalhe um processo psicopedagógico que 

respeite o perfil cultural do aluno, ensejando-lhe o aproveitamento da experiência 

humana adquirida no trabalho e, portanto, manancial insubstituível de construção da 

trajetória de autoaprendizagem. 

A EJA é regulamentada pela Resolução do CME nº 006, de 25 de agosto 

de 2006, reafirmando os direitos garantidos na LDB de 1996. É ofertada na rede 

municipal, no ensino fundamental com duração de quatro anos (oito semestres) para 

conclusão, garantindo a continuidade dos estudos aos alunos, de forma 

sequenciada e anual. Cada semestre corresponde a um ano letivo.  A oferta está 

estruturada da seguinte forma: 

 1º segmento (1ª etapa) – corresponde às séries iniciais – 1ª à 4ª série 

do ensino fundamental. 

 2º segmento (2ª etapa) – corresponde às séries finais – 5ª à 8ª série do 

ensino fundamental. 

O currículo abrange disciplinas da Base Nacional Comum, estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Municipal de Educação, assim 

como componentes do quadro curricular, carga horária, organização didática, 

organização administrativa, organização escolar e disposições gerais que funcionam 

em conformidade com a legislação vigente, estabelecendo a necessidade de uma 

abordagem pedagógica, incluindo conteúdos, metodologias, tipologias de 
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organização e processos de avaliação diferenciados daqueles dos alunos que se 

encontram na escola em idade própria. 

Essa modalidade de ensino é destinada a jovens e adultos que não 

deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram acesso ao 

ensino fundamental ou médio na idade certa. 

Ao ser estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

EJA ganhou espaço, tornando-se uma política de Estado, de modo que hoje os 

entes federados investem e incentivam essa modalidade educacional como 

possibilidade de elevar o índice de ensino da população, principalmente daqueles 

que foram mencionados, que nela não tiveram acesso ou possibilidades de estudos 

na idade apropriada. 

Até 2013, o município de Valparaíso de Goiás ofertava a modalidade em 

nove unidades públicas municipais de ensino. Com o decréscimo referente de 

matrículas, nos últimos anos, e o número de alunos frequentes reduzido, tornou-se 

inviável manter essa quantidade de instituições de ensino funcionando. Dessa 

forma, foi elaborada uma proposta de reorganização da Educação de Jovens e 

Adultos em polos, aprovada e colocada em prática. 

A reorganização da Educação de Jovens e Adultos em polos foi feita com 

o objetivo de melhorar e propiciar o pleno atendimento à demanda escolar e 

empreender todos os esforços para garantir a permanência desses alunos na 

escola, com adequada aprendizagem, evitando gastos financeiros com unidades de 

ensino que possuíam pouquíssimos (de dois a cinco) educandos por turma. 

A proposta de reorganização está fundamentada na Constituição Federal, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Orgânica do Município, 

nas Diretrizes Nacionais para a oferta da Educação de Jovens e Adultos e na 

Resolução nº006, de 25 de Agosto de 2006, do Conselho Municipal de Educação. A 

reorganização da EJA em Polos conta com o acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da Divisão Técnica Pedagógica, Administração 

Escolar, Merenda Escolar, Projetos e Programas e Recursos Humanos, garantindo 

assistência à concepção pedagógica proposta, bem como, a oferta de uma 

educação ampla com um ensino de qualidade, procurando garantir a permanência e 

o acesso desses alunos na escola. 
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Para tornar a relação de aprendizagem dialógica, com o objetivo da 

construção coletiva do conhecimento e da permanência, são desenvolvidos projetos 

como: 

 Inclusão Digital – para professores (formação continuada) com objetivo 

de introduzir as tecnologias da informação e comunicação, enfatizando 

a importância da inclusão digital na vida escolar; 

 Lixo Eletrônico – para conscientização e reflexão das comunidades 

escolares sobre a reutilização de resíduos sólidos e eletrônicos, 

evitando que sejam depositados na natureza; 

 Feira Cultural – desenvolvimento das habilidades culturais dos 

educandos e docentes; 

 Adequação do currículo e da proposta pedagógica, dentre outros. 

O Ministério da Educação e Cultura – MEC concedeu à Secretaria de 

Educação de Valparaíso de Goiás o Selo Município Livre de Analfabetismo. A cidade 

atingiu mais de 96% de alfabetização, com base nos dados do Centro Demográfico 

do IBGE de 2010. O título é concedido pelo Ministério de Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e está 

previsto no Decreto nº 6,093 de 24 de abril de 2007. Menos de 4% dos municípios 

do Estado de Goiás receberam a certificação; no País, um total de 207 cidades 

foram contempladas. 

Freire adverte que nem sempre o que se planeja nem sempre vira prática. 

O papel do professor é fundamental na mediação do aprendizado, o que mais se 

tem são escolas programadas para oferecer a EJAT sem proposta fundamentada 

nos saberes do alunado. O aluno já vem à escola sabendo que precisa recuperar o 

tempo perdido e que o papel do professor é ensinar, tudo muito corrido e acaba se 

tornando mais um número na estatística do abandono e da educação bancária. 

“Os conteúdos de ensino são resultados de uma     metodologia dialógica. 

Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si 
próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos 
quais se parte. O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas 
despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A 
transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando 
é considerada “invasão cultural” ou “depósito de informações” porque não 
emerge do saber popular".  
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É notória a necessidade do envolvimento dos professores que, muitas 

vezes, se prendem somente ao momento vivenciado pelo o aluno dentro da escola, 

não se propondo a fazer algo que faça o aluno se tornar pesquisador ou uma pessoa 

mais crítica. 

O aluno estudante da EJA se coloca como uma pessoa que precisa 

estudar para melhorar de vida, pois através da escola ele poderá estar mais apto a 

enfrentar a competitividade do trabalho. As práticas dos professores da EJA, são 

propostas com pouco entusiasmo, por se tratar do turno noturno e muitas vezes não 

valorizar a modalidade como um segmento importante dentro da aprendizagem da 

comunidade local. Planeja-se muito pouco e se executa muito menos. 

O conhecimento também se constrói quando se deixa transpassar as 

barreiras e os muros da escola, a disciplinaridade, pluridisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade aparecem como um leque de 

oportunidades em relação a melhoria e da qualidade do ensino. Apesar das 

propostas, a formação continuada ainda enfrenta resistências de professores e os 

estudantes são prejudicados, pois não recebem de fato o saber necessário. Os 

aspectos pedagógicos deixam a desejar e ainda precisa de adaptação curricular 

para funcionar com eficácia. A Gestão Escolar, segundo Coelho e Volsi (2010), 

refere-se ao estabelecimento de ensino, sendo assim, tem suas responsabilidades 

previstas na LDBEN de 1996, como por exemplo, elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; assegurar o cumprimento dos dias letivos, orientarem a elaboração e 

cumprimento do plano de cada docente, e criar integrações entre a comunidade e a 

escola, entre outras.  

No contexto social, a escola vem sendo considerada um dos pilares mais 

importantes para o desenvolvimento do ser humano como indivíduo consciente de 

seu papel cidadão junto a sociedade. Assim, a gestão escolar precisa desempenhar 

seu trabalho a favor de uma educação participativa e democrática que visa inserir o 

educando na sociedade. 

Dessa forma, uma escola comprometida com a transformação social 

precisa lançar mão de princípios, métodos e técnicas adequadas às especificidades 

dos seus objetivos e às especificidades do processo pedagógico escolar. Assim, 

considerando a natureza dos fins buscados pela escola, são imprescindíveis os 



29 

conhecimentos, as técnicas e instrumentos que assegurem a utilização de recursos 

materiais e conceituais, sempre avaliadas pela prática reflexiva, assim como a 

garantia da coordenação do esforço humano coletivo através da participação 

coletiva. 

Nesta perspectiva, Perrenoud (1993) afirma que ensinar não consiste em 

aplicar cegamente uma teoria, nem conformasse com um modelo. É antes de mais 

nada, resolver problemas, tomar decisões, agir em situações de incertezas e, muitas 

vezes, de emergência. Sem, para tanto, afundar o pragmatismo absoluto ou em 

ações pontuais. Essa formação é feita, essencialmente, através da prática. Mas não 

é uma prática qualquer, mas uma prática planejada, bem organizada, para que os 

problemas a serem resolvidos estejam à altura das pessoas em formação. (...) para 

que a experiência prática resulte numa verdadeira maestria profissional é preciso 

que o professor possa analisar a prática, compreender como e porque esta atividade 

ou aquela intervenção foram bem, ou mal sucedidas, realizar outros ensaios e 

passar a agir de forma diferente. 

Os alunos da Escola Municipal Céu Azul lutam diariamente com a falta de 

segurança no bairro, a alta rotatividade de residência, o próprio 

desinteresse, professores desmotivados, falta de estímulos, famílias desestruturadas 

financeiramente e a não adaptação a sala de aula depois de muito tempo fora da 

escola.  

O maior índice de alunos evadidos é relevante sempre no segundo 

semestre do ano letivo. Observa-se que mesmo com todas as facilidades da 

informação globalizada para os profissionais da educação no geral, a Educação tem 

práticas de ensino que não se consolidam com a modernidade no que se refere à 

Educação de Jovens e Adultos.  A realidade resume-se em planejamentos que 

simplesmente tem o papel de cumprir regras.  

Freire (1987), diz que o ser humano é um ser incompleto, em formação 

constante e que o aluno da EJA possui características próprias marcantes. É 

fundamental estar atento aos conteúdos e práticas de ensino para que nas 

adversidades diárias o aluno não se deixe moldar negativamente. 

5-     OBJETIVOS 
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5.1-  Geral: 

 

Desenvolver uma ação articulada entre a equipe gestora, professores e 

alunos do 1º segmento da EJA voltada à conter a evasão nesse segmento. 

5.2-  Objetivos específicos: 
 

- Identificar possíveis causas da evasão escolar no 1º segmento da EJA. 

- Propor e implementar alternativas de gestão da Escola no sentido de 

minimizar as causas. 

6-      ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES:  

 

Atividades  Responsabilidade 

6.1 - Elaboração e aplicação de questionário para levantar as 

causas da evasão junto aos alunos, bem como sugestões 

que possa estimular sua permanência na escola. 

Equipe do PIL 

6.2 - Análise dos dados levantados 

 

Equipe do PIL 

6.3 - Apresentação dos dados e coleta de sugestões junto ao 

corpo docente e equipe de gestão da escola e alunos. 

 

Equipe PIL 

6.4 – Proposição de ações que estimulem a permanência do 

aluno no processo pedagógico, tais como: aula interativas no 

laboratório de informática, palestras com temas diversos, 

entre outras. 

Equipe PIL 

6.5 – Sistematização e desenvolvimento de ações de gestão 

com base nos levantamentos realizados. 

Equipe PIL 

 

 

 

7- CRONOGRAMA: 
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A aplicação do projeto acontecerá no curso do ano letivo de 2016, nas 

turmas da EJA 1º segmento, que iniciarão seus estudos no primeiro semestre. No 

período de execução, as ações pedagógicas serão implementadas e focadas no 

desenvolvimento da aprendizagem eficaz capaz de manter o aluno longe dos índices 

de evasão escolar.  

Conforme apresenta o cronograma de atividades/responsabilidades 

descritas no item 6. 

6.1 – Fevereiro 

6.2 -  Março 

6.3 – Março 

6.4 – Março 

6.5 – abril a julho 

8- PARCEIROS:  
 

 Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás - GO 

 Equipe gestora da Escola Municipal Céu Azul 

 Conselho Escolar da Escola Municipal Céu Azul 

 Professores do 1º segmento 

 Servidores da Escola 

 Alunos do 1º segmento 

 
9 - ORÇAMENTO: 
 
Esse projeto será executado com fins pedagógicos e não irá gerar custos. 

 
 
 
 
 
10- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 

Reuniões e diálogo permanente com os professores do 1º segmento da EJA e 

Equipe gestora da Escola.  

Monitoramento dos dados sobre a frequência e matrícula.  
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Instrumentos avaliativos sobre a percepção dos alunos sobre as ações 

desenvolvidas. 
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