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RESUMO 

 

O presente projeto aborda o seguinte tema: Juventude e Projetos de Futuro na EJA na primeira 
etapa do Terceiro Segmento. Nesse sentido, o Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das 
Emas possui uma realidade que reflete as contradições estruturais da nossa sociedade, de modo que 
a educação pode ser a chave para um futuro melhor. Afinal, pode haver vida sem esperança ou 
desprovida de projeto? A esperança é essencialmente fornecedora de sentido para a vida. Assim, o 
PIL será o objeto da disciplina filosofia durante o primeiro semestre de 2016, cuja finalidade será a 
construção de um projeto de futuro.  

 

Palavras-chave: Juventude. Educação. Filosofia. Projeto de futuro. Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The present paper addresses the following theme: youth and future projects in EJA in the first 
stage from the third segment. In this sense, the Elementary Education Center 405 of Recanto das 
Emas has a reality that reflects the contradictions of our society, so that, education can be the key to a 
better future. After all, there may be life without hope or devoid of project? Hope is essentially a 
provider of meaning in life. So the PIL will be the object of philosophy discipline during the first half 
of 2016, whose aim will be to build a future project. 

 

Keywords: Youth. Education. Philosophy. Future project. Youth and Adult Education. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO LOCAL 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 
Nome: Enilton Caiana dos Passos 
 
Turma: Grupo 10  
 

2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
Título: Juventude e Projetos de Futuro na EJA 

 

Área de abrangência: Local 
 

2.1 INSTITUIÇÃO 

 
Centro de Ensino Fundamental (CEF) 405 do Recanto das Emas 

Endereço: Quadra 405, Conjunto 15, Lote 01 – Recanto das Emas 

 

2.2  INSTÂNCIA INSTITUCIONAL DE DECISÃO 

 
   Conselho Escolar 

 
2.3  PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA 

 

Este Projeto de Intervenção Local (PIL) destina-se aos alunos do Centro de 

Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas, matriculados na primeira etapa do 

terceiro segmento da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Esse público reflete todas as contradições estruturais da nossa sociedade. Na 

verdade, desigualdades sociais podem implicar em desigualdades educacionais. Isto 

posto, pode-se afirmar que a escolaridade da supracitada comunidade concentra-se 

na categoria dos que possuem o ensino fundamental incompleto. Já os que 

possuem nível superior completo representam menos de seis por cento da 
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população local, segundo dados da Codeplan - 2015 (Companhia de Planejamento 

do Distrito Federal) – PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio). 

Com efeito, a maior parcela do público alvo deste PIL está entre 18 e 45 anos, 

parcela da população economicamente ativa e inserida no mercado de trabalho. 

Pode-se dizer que os alunos buscam uma qualificação profissional melhor a partir 

dos estudos. Ou seja, oportunidade de manutenção, crescimento e até inserção no 

mundo do trabalho.  

O Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas localiza-se numa 

área especial, cujo espaço físico é bastante reduzido. Atualmente, atende no turno 

matutino e vespertino um total de 1.100 alunos do ensino fundamental de anos 

finais. Também 600 alunos da Educação de Jovens e Adultos – terceiro segmento, 

no turno noturno. 

Para uma compreensão melhor do nosso público alvo, foi feita uma pesquisa 

com os educandos da primeira etapa do terceiro segmento. O número de alunos(as) 

matriculados no primeiro semestre de 2015 é de 245 estudantes, dos quais 210 

participaram da pesquisa. Os dados da pesquisa mostram que o mercado de 

trabalho é a motivação principal para os alunos frequentarem a Educação de Jovens 

e Adultos. Também é um fator de evasão escolar, pois o trabalho é a prioridade de 

todos. Nesse sentido, acontece a contradição entre escola e trabalho. O que fazer? 

Muitos dão prioridade ao trabalho, sem sombra de dúvida. A EJA, então, não possui 

mecanismos para manter o trabalhador na escola. Urge a necessidade de repensar 

o currículo desta modalidade de ensino para conter as evasões e garantir o direito 

de todos à educação.  

Por conseguinte, os gráficos aqui dispostos a seguir foram fundamentais para 

diagnosticar o público-alvo do Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das 

Emas. Tais gráficos mostram a heterogeneidade da EJA em vários aspectos, tais 

como: idade, naturalidade, desenvolvimento e atividade profissional, interrupção dos 

estudos, motivação para frequentar a EJA, consideração sobre o espaço escolar, 

avaliação da qualidade da educação escolar recebida, avaliação dos recursos 

pedagógicos e a relação entre aprendizagem e melhoria de vida. Destarte, o 

presente projeto de Intervenção Local (PIL) procura apoiar-se na realidade dos 

educandos e, a partir daí, propor novos horizontes, enquanto projetos de futuro. 
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ALUNO - IDADE  
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Gráfico 1 – Faixa etária dos estudantes da primeira etapa do terceiro segmento da EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 
405 do Recanto das Emas. 
 

O gráfico 1 sugere que após o abandono, os estudantes ficaram um período 

considerável fora da escola. Essa problemática na Educação de Jovens e Adultos 

tem a ver com o mundo do trabalho. Na verdade, é um fator significativo dentro 

deste público-alvo.   

ALUNO - NATURALIDADE  
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Gráfico 2 – Região de procedência dos estudantes da primeira etapa do terceiro segmento da EJA. Fonte: PPP 
2015 – CEF 405 do Recanto das Emas. 

  

 O gráfico 2 constata que a maior parcela dos estudantes do Centro de Ensino 

Fundamental 405 do Recanto das Emas não são oriundos do Distrito Federal, mas 

com maior incidência da Região Nordeste. Assim sendo, percebe-se que a migração 

envolve a busca por melhores condições de vida. Numa palavra, o mundo do 

trabalho. 
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ALUNO - DESENVOLVE ATIVIDADE PROFISSIONAL  
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Gráfico 3 – Inserção no mundo do trabalho dos estudantes da primeira etapa do terceiro segmento da EJA. 
Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas. 
 

O gráfico 3 corrobora com a descrição do gráfico 2, pois o mundo do trabalho 

possui uma importância fundamental para os estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos, de modo que pode ser fator também de evasão escolar.  

ALUNO - JÁ INTERROMPEU OS ESTUDOS?  
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Gráfico 4 – Diagnóstico do tempo de frequência dos estudantes da primeira etapa do terceiro segmento da EJA. 
Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas. 

 
 O gráfico número quatro mostra que somente uma minoria não teve 

interrupção na vida estudantil. A interrupção nos estudos pode ser por vários 

motivos, mas o fator trabalho ou luta pela sobrevivência possui peso relevante.  
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ALUNO - QUANTAS VEZES?  
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Gráfico 5 – Demonstração da interrupção dos estudos por parte dos estudantes da primeira etapa do terceiro 
segmento da EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas. 

 

 O gráfico 5 elenca a interrupção dos estudos por parte dos estudantes do 

Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. O presente gráfico dialoga 

com o anterior na medida em que descreve o fator evasão escolar. 

 

ALUNO - QUAL/QUAIS MOTIVOS QUE O LEVARAM A NÃO ESTUDAR OU PARAR OS ESTUDOS  
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Gráfico 6 – Levantamento dos motivos que levaram os estudantes a interromperem os estudos na primeira etapa 
do terceiro segmento da EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas.  

 

 O gráfico 6 evidencia que a evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos 

no Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas tem a ver com a falta de 

compatibilidade entre o horário das aulas e o trabalho propriamente dito. De fato, a 

EJA necessita de inovações curriculares para atender ao seu público-alvo 

(trabalhador), de modo que o direito à educação seja cumprido efetivamente.  

   

ALUNO – QUANTAS VEZES ABANDONOU? 
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ALUNO - O QUE O LEVOU A FREQUENTAR CURSO EJA  
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Gráfico 7 – Verificação dos motivos que levaram os estudantes a frequentarem a EJA na primeira etapa do terceiro 
segmento. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas. 

 

 O gráfico 7 vem ao encontro das melhores oportunidades de trabalho por parte 

do público-alvo da Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, há uma consciência 

de que o trabalho é a chave para uma vida melhor. Quiçá a compreensão de que fora 

do trabalho não há salvação. Salvação para integrar-se no mercado de trabalho ou 

manter-se. Na sociedade do conhecimento a educação formal possui valor 

significativo.  

 

ALUNO - VOCÊ CONSIDERA O ESPAÇO ESCOLAR  
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Gráfico 8 – Apreciação do espaço escolar por parte dos estudantes da primeira etapa do terceiro segmento da 
EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas. 
 

 O gráfico 8 descreve que o espaço escolar do Centro de Ensino Fundamental 

405 do Recanto das Emas possui uma avaliação considerável por parte dos 

estudantes da EJA. Na verdade, a grande maioria o considera como bom. Nesse 
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sentido, há um entendimento de que a supracitada instituição de ensino atende às 

necessidades dos educandos.  

ALUNO - COMO VOCÊ AVALIA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR RECEBIDA  
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Gráfico 9 – Avaliação da qualidade da educação escolar recebida por parte dos estudantes da primeira etapa do 
terceiro segmento da EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas.  

 
 O gráfico 9 corrobora com a mesma representação avaliativa do gráfico 

anterior, pois os estudantes dizem que o Centro de Ensino Fundamental 405 do 

Recanto das Emas oferece uma educação de qualidade. Assim sendo, a EJA possui 

uma avaliação positiva (significativa) por parte dos educandos. Enquanto que no 

resultado apresentado no gráfico 7 indica que o fenômeno da evasão escolar 

corresponde à necessidade de vincular-se ao mundo do trabalho. Porém, a grande 

maioria entende que as melhores oportunidades são oriundas de uma melhor 

formação profissional.   

ALUNO - COMO VOCÊ AVALIA OS RECURSOS PEDAGÓGICOS?  
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Gráfico 10 – Apreciação dos recursos pedagógicos por parte dos estudantes da primeira etapa do terceiro 

segmento da EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas.  
  

 O gráfico 10 explicita que os estudantes do Centro de Ensino Fundamental 405 

do Recanto das Emas estão, por assim dizer, contentes com os recursos pedagógicos 
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da supracitada instituição de ensino. Há, portanto, uma avaliação positiva. Na 

verdade, isso significa que os educandos da EJA reiteram a avaliação do gráfico 9.  

ALUNO - O QUE VOCÊ APRENDE NESTA ESCOLA TEM MELHORADO SUA VIDA?  
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Gráfico 11 – Avaliação dos estudantes sobre aprendizagem e melhoria de vida na primeira etapa do terceiro 
segmento da EJA. Fonte: PPP 2015 – CEF 405 do Recanto das Emas.  
 

 O gráfico 11 sinaliza que os estudantes do Centro de Ensino Fundamental 405 

do Recanto das Emas avaliam que a escola tem contribuído para uma melhoria de 

vida. Isso significa que há uma percepção da importância na escola para sua vida no 

mercado de trabalho. O trabalho constitui para esse público-alvo o sentido principal 

para retornar aos estudos ou ainda manter-se. 

2.4 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
Início (mês/ano): Fevereiro/2016    Término (mês/ano): Julho/2016 

 
 

3 AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas foi fundado pela 

Resolução nº 6.209, 31 de março de 1998, para oferecer o ensino fundamental e 

iniciou suas atividades em 1º de abril de 1998. 

A escola era uma grande construção, em meio a vários barracos de madeira de 

uma invasão de terra; famílias desesperadas pelo sonho de obter sua casa própria 

se arriscavam a todo custo. Aos poucos, a invasão foi se desmanchando e as 

condições mínimas de sobrevivência foram melhorando. Atualmente, boa parcela da 

comunidade é bem diferente, tem um poder aquisitivo melhor, pois 80% dos pais 
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têm trabalho fixo ou autônomo, as casas melhoraram, são de alvenaria, mas ainda 

temos muitos alunos que enfrentam dificuldades financeiras e muitos alunos também 

não têm uma família estruturada, refletindo em um baixo desenvolvimento na escola. 

Esses são os nossos maiores desafios. Muitos alunos dependem financeiramente e 

exclusivamente da ajuda do governo. A escola foi criada devido à necessidade de 

atendimento às crianças da invasão. Inicialmente, a escola atendia ensino 

fundamental séries iniciais e finais e EJA (noturno) e, a partir de 2008, passou a 

atender somente ensino fundamental, séries finais, e EJA/Terceiro Segmento 

(noturno). 

A comunidade se formou pelas famílias que imigraram de outros Estados em 

busca de uma vida melhor. Mais de 60% das famílias de nossos alunos vieram do 

Maranhão, Piauí e Minas Gerais.  

Como qualquer estratégia a ser implantada, faz-se necessária a identificação 

dos problemas. Nesse sentido, a elaboração de uma avaliação diagnóstica 

semestralmente com todos os alunos é de grande importância. Assim sendo, torna-

se possível criar estratégias para combater a reprovação e a evasão escolar. 

Vale ressaltar que a escola não possui estruturas físicas adequadas, por 

exemplo, uma biblioteca. Entretanto, isso não impede a construção do hábito da 

leitura por parte do educandos. Os professores de Língua Portuguesa levam uma 

caixa de livros para a sala de aula e desenvolvem um projeto de leitura. 

 Por conseguinte, o Centro de Ensino Fundamental 405 tem procurado meios 

para melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos educandos. A partir de 2006, 

implantou a sala de recurso com a finalidade de praticar a educação inclusiva. Já em 

2009, implantou o projeto da escola integral, que hoje tem contribuído de forma 

efetiva com o desenvolvimento de alguns projetos para melhorar, ainda mais, a 

qualidade de ensino-aprendizagem de nossos alunos e alunas. 
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Figura 1 - Foto do CEF 405 do Recanto das Emas. 

 

 
Figura 2 - Foto do CEF 405 do Recanto das Emas. 

 

4 JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

O presente projeto versa sobre Juventude e Projetos de Futuro na Educação 

de Jovens e Adultos no Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas – 

Terceiro Segmento. Assim sendo, pode-se dizer que a seara da educação está para 

o futuro assim como o sangue para as veias. O que motiva o ser humano? 

Etimologicamente, a palavra motivação tem a ver com o verbo emovere que, em 

latim, significa literalmente “movimentar”, “mexer”, “tocar”. Nesse sentido, o motivo 

possui uma perspectiva de futuro ou ainda uma pedagogia da esperança. Portanto, 

onde há esperança, há busca pelo sentido.  

Nesse ínterim, a problemática supracitada procura apoiar-se no pensamento 

existencialista de Jean-Paul Sartre (1905-1980), cuja abordagem filosófica culmina 

na ideia de que o homem é, de fato, o que ele faz de si mesmo. Por conseguinte, a 



 

16 
 

 

dignidade do ser humano repousa num lançar-se no mundo enquanto projeto. O 

homem, para Sartre, é uma existência aberta e jamais uma essência metafísica. Ou 

seja, uma realidade em construção.  

Na sua obra intitulada O existencialismo é um humanismo (L’Existentialisme 

est un Humanisme), Sartre (1987) sustenta que a base da existência humana é, por 

assim dizer, a escolha livre que cada ser humano faz de si mesmo e ainda de sua 

maneira de ser. O valor de um projeto caracteriza-se pelo sentido que cada homem 

escolhe para si mesmo. Logo, a filosofia da existência sartreana coloca a ideia de 

que todo ser humano é, antes de tudo, um ser de possibilidades. 

Diz ainda o pensador francês que o existencialismo é uma filosofia capaz de 

dar dignidade à vida humana. O que difere um homem de uma pedra? O homem 

existe e transforma o mundo intencionalmente. A chave para sua grandeza é a 

consciência numa abertura perene para o futuro. Assim, a existência é um projetar-

se na escolha. Na verdade, a escolha é algo possível e necessária. “Eu posso 

sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo 

estarei escolhendo”. (SARTRE, 1987, p. 17). 

  Com efeito, o homem, para Sartre, não possui uma essência determinada, 

mas ele se faz em sua existência, cuja condição é abertura. Vale ressaltar que o 

sentido da existência é dado por cada indivíduo na sua busca autêntica. Nesse 

sentido, não basta ao ser humano viver. Faz-se-necessário tornar-se num ser de 

projeto. O que está em jogo aqui? Para o pensamento existencialista sartreano é a 

construção da autoafirmação do homem no mundo, ou seja, a liberdade. 

Vale dizer que não nascemos prontos e acabados. Somos seres em 

construção. A nossa existência é um transcender-se constante. Somos a própria 

liberdade (o homem é liberdade), para além de todo e qualquer determinismo. 

Escreve Sartre que o homem está condenado à própria liberdade, justamente 

porque é um ser lançado no mundo. Mas também é responsável por aquilo que 

pratica. A responsabilidade é parte fundamental da doutrina filosófica de todo o 

existencialismo. Destarte, não há filosofia da existência ou existencialismo 

desprovido de ação moral. 

A moralidade faz parte da ação humana no mundo. Entretanto, a ética 

existencialista não possui uma gênese metafísica. Não há, pois, uma natureza 

humana essencialista. “O homem inventa o homem” ou também “o homem é o futuro 
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do homem”. (SARTRE, 1987, p. 9). Aqui, o pensador francês sublinha a ideia de que 

o ser humano possui um futuro a construir. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Educação de Jovens e Adultos se 

caracteriza como possibilidade de projetos. O educando desta modalidade de ensino 

tem sonhos e ideais de futuro. São, na verdade, sonhadores e idealistas em busca 

de caminhos significativos para suas vidas. 

Como diz o adágio popular: “Motivação é uma porta que abre de dentro para 

fora”. De fato, o educando da Educação de Jovens e Adultos não é completamente 

um sujeito alienado do mundo. Ele possui consciência da importância do 

conhecimento para sua vida no mercado de trabalho e também noção de que a 

educação é a própria vida. 

Pode-se sublinhar que uma educação libertadora é efetivamente fator de 

emancipação humana, ou seja, caminho para a autonomia do educando. Nessa 

concepção dialógica da educação não há espaço, pois, para a pedagogia bancária, 

exatamente porque o educando se constitui no centro do processo ensino-

aprendizagem. Diz Souza (2012, p. 143): “a postura de sujeito no processo 

educativo é essencial para a formação de sujeitos críticos, que se inquietam diante 

do mundo e, por isso, lutam para transformá-lo”. 

O protagonismo do educando na Educação de Jovens e Adultos deve 

permear toda a prática pedagógica do educador. “O educando possui um conjunto 

de experiências que podem ser conhecidas e reconhecidas no processo educativo” 

(SOUZA, 2012, p. 144). Afinal, a valorização da cultura dos educandos e projetos de 

futuro são fatores essenciais para a sua autoestima. 

Assim, a Educação de Jovens e Adultos pode ser traduzida e reinventada no 

prisma da utopia. Ou seja, aquilo que se encontra enquanto possibilidade. O sonho, 

então, é a morada da esperança. “Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. 

Esperança é fortalecer a capacidade vital, é construir utopias” (CORTELLA, 2014, p. 

36). 

Por conseguinte, um projeto de futuro na perspectiva sartreana se dá no 

campo da própria filosofia. O caminho é a assertiva de que a existência precede a 

essência. A existência constitui o fundamento do Existencialismo – uma proposta 

filosófica capaz de dar sentido à vida humana. Dessa forma, os passos da filosofia 
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de Jean-Paul Sartre são questionamentos da própria existência humana. Não basta 

ao homem viver, necessita procurar um sentido.  

 

5    OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente projeto tem como escopo trabalhar o seguinte tema: Juventude e 

projetos de futuro. Nesse sentido, procurar-se-á orientar e incentivar os projetos dos 

educandos(as), para que eles possam levar adiante os seus ideais de vida. Numa 

palavra, sonhos e utopias. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Perscrutar os projetos e sonhos dos educandos (as) através de uma pesquisa; 

 Enfatizar a importância da autoestima para a vida humana em todos os seus 

aspectos; 

 Refletir sobre o sentido da existência humana; 

 Valorizar a história de vida de todos os educandos da EJA;  

 Demonstrar que o educando da EJA é um sujeito capaz de aprender e interferir 

no mundo; 

 Estimular a importância do conhecimento para a sociedade hodierna; 

 Produzir um portfólio com registros reflexivos sobre o andamento do projeto. 

 

6 ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES:   

 

O projeto está centrado na figura do educando da EJA, exatamente porque é 

um projeto de perspectiva de futuro. O educando é, consequentemente, o autor e 

protagonista deste evento. A responsabilidade será mútua, ou seja, educando e 

educador. Para tanto, haverá a importância da leitura dos textos filosóficos 

previamente ou até mesmo em sala de aula. Os filmes também fazem parte da 

mesma dinâmica. Assim, a programação procura contemplar o mundo dos 
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educandos(as) do primeiro ano (etapa) da Educação de Jovens e Adultos (terceiro 

segmento) do Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 

1. Leitura de textos da filosofia existencialista. 

2. Contribuição também da psicologia positiva. 

3. Filmes de abordagem existencial e artística. 

4. Biografias.  

 

 

ATIVIDADES – 1º Semestre RESPONSABILIDADES 

1-Apresentação do Projeto. Educador e educando 

2-Os fundamentos do pensamento existencialista. Educador e educandos. 

3-Texto de Sartre sobre o existencialismo. Educador e educandos. 

4-Apresentação do filme: Quando Nietzsche 

chorou. 

Educador e educandos. 

5-Debate e reflexões sobre o filme mencionado 

acima. 

Educador e educandos. 

6-Formação de Grupos de trabalho Educador e educandos. 

7-Apresentação de seminário sobre o 

existencialismo sartreano. 

Educandos. 

8-Palestra sobre a psicologia positiva. Psicólogo e educandos. 

09-Leitura da biografia de Milton Santos. Educador e educandos. 

10-Considerações gerais sobre a história de vida do 

geógrafo Milton Santos. 

Educador e educandos. 

11- Apresentação do filme: O Nome da Rosa. Educador e educandos. 

12-Reflexão filosófica sobre o sentido da arte. Educador e educandos. 

13-A arte como reflexão existencial. Educador e educandos. 

14-A arte como cultivo da sensibilidade. Educador e educandos. 

15-Apreciação estética e vivência. Educador e educandos. 

16-A arte no projeto de futuro. Educador e educandos. 

17-Apresentações dos Portfólios pelos grupos nos 

meses de Junho e Julho. 

Educandos. 
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7 CRONOGRAMA 

 

O projeto será realizado durante o primeiro semestre de 2016. Nesse sentido, 

haverá reflexões e estudos sobre os projetos de futuro dos educandos. Destarte, o 

acompanhamento e a participação serão constantes para o bom andamento das 

atividades solicitadas. 

 

8 PARCEIROS 

 

- Comunidade escolar 

- Coordenação Regional de Ensino 

- Universidades 

 

9 ORÇAMENTO 

 

Viabilizar parte da arrecadação da escola na festa junina. Ou seja, um valor 

pequeno de (R$ 200,00) para despesa com a oficina de Psicologia e (R$ 200,00) 

para aquisição de alguns materiais (cartolina, papel crepom, cola e pasta). Na 

verdade, não se trata de uma atividade onerosa para a escola, pois a instituição de 

ensino já dispõe de muitos recursos pedagógicos.  

 

10 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação formativa dos educandos será realizada mediante apresentação e 

reflexão sobre os projetos e ideais de futuro. Sugere-se que os próprios alunos 

façam um registro das suas descobertas através de um portfólio. Nesse período 

haverá diálogo e observação de todo o processo por parte do educador.  

Outrossim, os educandos poderão descrever suas impressões críticas, 

sugestões e comentários sobre o significado do projeto. Assim sendo, caberá ao 

educador da turma construir uma avaliação dialógica (educador/educando) e 

significativa do PIL, ressaltando a importância de todos no engajamento das 

atividades desenvolvidas na sala de aula. 



 

21 
 

 

Por conseguinte, o projeto de futuro constará no portfólio elaborado durante o 

primeiro semestre de 2016. Para tanto, a avaliação do Projeto de Intervenção Local 

(PIL) será objeto da disciplina filosofia durante o período de realização do projeto 

propriamente dito. 
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