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“O educando da EJA abandona a Escola ou é a Escola que abandona  

o educando da EJA?” (Francisco Lopes Da Silva). 

 



 

 

 
  

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral propor ações que promovam a diminuição da 
evasão escolar no Centro de Ensino Fundamental 07 de Sobradinho II, por meio da identificação das 
principais causas. Será abordado, ainda, o currículo, no que tange a sua ressignificação como forma 
de contribuir para a redução dos índices de evasão escolar na EJA. O objetivo geral desdobra-se em 
objetivos específicos, que são: a) incentivar a participação da família no acompanhamento do 
desenvolvimento escolar do aluno, como propõe o currículo; b) fortalecer a representação social na 
escola, por meio do conselho tutelar, do batalhão escolar e da Unidade de Atendimento em meio 
aberto; e c) promover e estimular os alunos em eventos culturais e sociais; e propor estudo e 
aplicação do currículo da Educação de Jovens e Adultos por parte dos docentes. Utilizar-se-á de 
atividades motivadoras em andamento e previstas, dotadas de aspectos socioculturais e realizadas 
no âmbito educacional, como meio de favorecer e estimular a permanência dos educandos na escola. 

 
Palavras-chave: Evasão escolar. Currículo. EJA. Ações. 



 

 

 
  

ABSTRACT 

This work has the overall objective to propose actions for the reduction of dropout in Elemnetary 
School in Centre 07 of Sobradinho II, identifying its root causes. He will address the school curriculum 
as a means to contribute to the lower rates of Dropouts in Youth and Adult Education - EJA. The 
overall objective breaks down into specific objectives: a) to encourage family participation in 
monitoring the educational development of the student, proposed in the curriculum; b) strengthening 
the social representation at the school through tutoring assistance, school battalion and service unit in 
an Open Environment; c) promote and encourage student participation  in cultural and social events 
and propose to teachers the study and implementation of the Youth and Adult Education curriculum. 
Promote motivational activities planned and in progress made in school having  socio-cultural aspects 
in order to encourage and stimulate  students’ stay  in school. 

 
Keywords: Dropout. Curriculum. EJA. Actions. 
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2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO 

O currículo na Educação de Jovens e Adultos do 2º segmento: propostas para diminuir 

a evasão escolar no Centro de Ensino Fundamental 07 de Sobradinho II do Distrito Federal. 

2.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

( ) Nacional ( ) Regional ( ) Estadual ( ) Municipal ( ) Distrital (x) Local 

2.3 INSTITUIÇÃO 

Centro de Ensino Fundamental 07 de Sobradinho II – Área 13, conj. 5, lote 1- 

Sobradinho II. 

 

Instância institucional de decisão: 

- Governo: ( ) Estadual ( ) Municipal ( X ) DF 

- Secretaria de Educação: ( ) Estadual ( ) Municipal ( ) DF 

- Conselho de Educação: ( ) Estadual ( ) Municipal ( ) DF 

- Fórum de Educação: ( ) Estadual ( ) Municipal ( ) DF 

- Escola: ( ) Conselho Escolar 

- Outros: _____ 

2.4 PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA 

Alunos da EJA do 2º segmento. 

2.5 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

2º semestre letivo de 2015 a 2016. 
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3 AMBIENTE INSTITUCIONAL 

O local de implantação do Plano de intervenção é o Centro de Ensino 07 de 

Sobradinho, mostrado na Fotografia 1. A instituição foi criada no ano de 1997 e iniciou suas 

atividades no ano seguinte. Está localizada em Sobradinho II e atende a uma população de 

baixa renda, em sua maioria formada por famílias cujo responsável pelo sustento possui 

subemprego ou atua no mercado informal (CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 DE 

SOBRADINHO, 2014). 

 

 
Fotografia 1 - Centro de Ensino Fundamental 07. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora 

do CEF 07. 

 

A escola possui cerca de 1.200 alunos, distribuídos em três turnos: matutino (7ª e 8ª 

séries), vespertino (5ª e 6ª séries) e noturno EJA (1º e 2º segmentos). O projeto de 

intervenção inicialmente atenderá aos alunos do 2º segmento da EJA. 

Muitos desses alunos são provedores de seu próprio sustento e de seus familiares e 

frequentemente chegam cansados e desmotivados ao ambiente escolar. Outra parte são 

alunos fora da faixa etária do ensino fundamental, que se sentem improdutivos com o 

insucesso escolar, desmotivados e deslocados na convivência com os mais velhos no 

mesmo ambiente de sala de aula. 
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A escola, apesar de possuir instalações físicas que contemplam uma educação de 

qualidade, por vezes deixou de realizar um trabalho mais eficaz quanto à diminuição da 

evasão escolar nesse segmento. 

É notório que a educação tornou-se um vetor estratégico para o desenvolvimento 

sustentável e equitativo. Além disso, o grau de escolaridade constitui-se um dos principais 

fatores de determinação do nível de empregabilidade dos indivíduos. 

Deve-se frisar que os problemas socioeconômicos, psicológicos, familiares, questões 

culturais, organizações estruturais e curriculares, ações pedagógicas e métodos de ensino, 

dentre outros, são elementos que influenciam o aluno no processo de ensino. Dessa forma, 

novas propostas para a educação fazem-se necessárias. A inclusão e manutenção do aluno 

no ambiente escolar é um ponto a ser considerado no desenvolvimento intelectual da 

sociedade e, para isso, todas as partes da escola deverão estar envolvidas, a começar pelo 

conhecimento do alunado, ajuste curricular e atividades que proporcionem a relação escola-

aluno-professor-comunidade. 

Conhecer não é fácil, exige esforço de ambas as partes: do aluno, no domínio da 

leitura, da vontade ou da necessidade de aprender e no estabelecimento de ligação entre o 

novo conhecimento e os anteriores; e do professor, na capacidade não só de transmitir, mas 

de criar estratégias que motivem e envolvam o aluno no processo de ensino e de 

aprendizagem (VASCONCELLOS, 1995). 
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4 AMBIENTES DA ESCOLA 

O Centro de Ensino 07 de Sobradinho II possui hoje uma boa estrutura para o 

atendimento à comunidade escolar. Professores, alunos, servidores e pais contam com 

instalações adequadas para o desenvolvimento de suas atividades. As salas de aula são 

arejadas e dispostas de maneira a facilitar o trânsito de alunos e professores, conforme 

Fotografia 2. Há uma biblioteca com acervo diversificado, que serve como fonte de 

pesquisas aos alunos (Fotografia 3). A sala dos professores, Fotografia 4, é ampla e 

confortável, proporcionando um ambiente que propicia aos docentes um ambiente adequado 

para o desenvolvimento de seus trabalhos. Dentre outros locais, a escola também possui 

em seu pátio um palco para apresentações de trabalhos artísticos dos alunos e artistas 

convidados. 

 

 
Fotografia 2 - Sala de aula. Fonte: Professora Lara Cristina de Queiroz Barboza – Coordenadora Pedagógica do 

CEF 07. 
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Fotografia 3 – Biblioteca. Fonte: Professora Lara Cristina de Queiroz Barboza – Coordenadora Pedagógica do 

CEF 07. 

 

 

 
Fotografia 4 - Sala dos professores. Fonte: Professora Lara Cristina de Queiroz Barboza – 

Coordenadora Pedagógica do CEF 07. 
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Fotografia 5 - Palco para apresentações. Fonte: Professora Lara Cristina de Queiroz Barboza – 

Coordenadora Pedagógica do CEF 07. 
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5 JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

5.1 HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL 

É sabido que a educação de jovens e adultos remonta aos tempos do Brasil Império. 

Para efeito das considerações deste estudo, será adotada como marco a década de 1940 e, 

se necessário, serão buscadas informações em períodos anteriores. 

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) parte da preocupação do Estado 

com os adultos analfabetos naquele momento da história no Brasil. 

Como dito anteriormente, é preciso voltar à época do Brasil Colônia para se entender 

melhor o objetivo do ensino de jovens e adultos. Naquela época, a alfabetização de adultos 

tinha por objetivo ensiná-los a ler e escrever, com a intenção de que pudessem aprender o 

catecismo e obedecer às ordens dos colonizadores. Esse era o objetivo da EJA para aquele 

momento da história. 

Já no final do século XIX e início do século XX, com a chegada da industrialização no 

Brasil, a educação de jovens e adultos teve um incentivo considerável, não com a 

preocupação de formar cidadãos, mas sim para satisfazer a grande demanda por mão-de-

obra qualificada. Nesse sentido, pode-se observar a Proposta Curricular da EJA (RIBEIRO, 

1997, p. 30). 

A educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na história da educação 

no Brasil a partir da década de 1930, quando começou a se consolidar um sistema público 

de educação elementar no país. Naquele período, a sociedade brasileira passava por 

grandes transformações, associadas ao processo de industrialização e concentração 

populacional em centros urbanos. A oferta de ensino básico gratuito estendia-se 

consideravelmente, acolhendo setores sociais cada vez mais diversos. 

Com o fim da ditadura militar em 1945, os sonhos de democracia tomaram outro 

fôlego. Como se está falando de democracia, e isso implica no ato de votar, o governo 

brasileiro lançou um pacote de medidas para alfabetizar jovens e adultos em curto período 

de tempo (3 meses) com esse fim, pois os analfabetos não podiam votar. Essa proposta foi 

duramente criticada por vários motivos, dentre eles a falta de estrutura e o pouco tempo 

para tão grande empreitada. 

É nesse contexto que surge uma nova proposta para alfabetização baseada na 

pedagogia freiriana. Para Paulo Freire (1996), alfabetização e educação misturam-se ao 

ponto de se tornarem a mesma coisa. Sendo assim, sua proposta tinha como base os 

problemas sociais vividos pelos indivíduos e a educação deveria estar a seu favor, para que 
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pudesse libertar-se do estado de dominação em que vivia. É nesse contexto que é 

pronunciado o dito “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, que até hoje causa 

impacto quando se trata de educação. 

A partir de então, Paulo Freire foi convidado a organizar um novo programa para 

alfabetização de jovens e adultos. Sua proposta não durou muito, pois em 1964 houve o 

golpe, e seu programa foi interrompido pelo regime militar, que se instalou no Brasil. 

Para atender aos seus interesses, os militares criaram o Mobral (Movimento Brasileiro 

de Alfabetização), com o objetivo de ensinar o letramento, a leitura, a escrita e também o 

cálculo para a população com idade entre 15 e 30 anos. 

Já em 1971, foi promulgada a Lei nº 5.692/71 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). Essa Lei determina a implantação do ensino supletivo, dedicando um capítulo inteiro 

à EJA. Nela fica definido o papel que o ensino supletivo terá na sociedade, que vai além de 

ensinar a ler, escrever e contar, pois a Lei deveria preocupar-se com a formação profissional 

do aluno, de acordo com Vieira (2004). 

Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela primeira vez na sua 

história um estatuto legal, sendo organizada em capítulo exclusivo da Lei nº 5.692/71, 

intitulado Ensino Supletivo. O artigo 24 dessa legislação estabelece como função do 

supletivo suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tivessem 

concluído na idade própria (VIEIRA, 2004). 

Nos anos 1980, o país passou pelo processo de redemocratização, pondo um fim no 

Regime Militar. Em meados da década de 1980, é extinto o Mobral e a Fundação Educar o 

substituiu. Em 1990, no então governo do presidente Fernando Collor a Fundação é extinta 

e a EJA passa ser de responsabilidade dos estados e municípios. 

De 1996 a 2001, quando se construía o PNE (Plano Nacional de Educação), 

observou-se que o ensino de jovens e adultos estava sendo colocado em segundo plano, 

apesar da LDB nº 9.394/96 defender a importância da modalidade. 

Durante a segunda metade da década de 1990, no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, quando se definia o papel do estado e a contenção de gastos federais, o 

governo “induziu à municipalização e focalizou o investimento público no ensino 

fundamental de crianças e adolescentes, mediante a criação, em 1996, de fundos de 

financiamento em cada uma das unidades da Federação” (DI PIERRO, 2010, p. 941). 

Segundo essa proposta, as matrículas da EJA não puderam ser computadas, o que levou à 

diminuição de recursos para o financiamento da educação e, por conseguinte, muitos 

gestores deixaram de ampliar a oferta de vagas na EJA. 

Já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003, a EJA passou a ser 

novamente prioridade, e o então presidente cria a Secretaria Extraordinária para 
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Erradicação do Analfabetismo. Surge o Programa Brasil Alfabetizado; para Vieira (2004) a 

EJA não poderia ser desenvolvida isolada dele. 

Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer uma política ampla 

para EJA, especialistas apontam a desarticulação entre as ações de alfabetização e da EJA, 

questionando o tempo destinado à alfabetização e à formação do educador. A prioridade 

concedida ao programa recoloca a educação de jovens e adultos no debate da agenda das 

políticas públicas, reafirmando, portanto, o direito constitucional ao ensino fundamental, 

independente da idade. Todavia, o direito à educação não se reduz à alfabetização. A 

experiência acumulada pela história da EJA permite reafirmar que intervenções breves e 

pontuais não garantem um domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da necessária 

continuidade no ensino básico, é preciso articular as políticas de EJA a outras políticas. 

Afinal, o mito de que a alfabetização por si só promove o desenvolvimento social e pessoal 

há muito foi desfeito. Isolado, o processo de alfabetização não gera emprego, renda e saúde 

(VIEIRA, 2004). 

Em todo o percurso histórico da educação de jovens e adultos, EJA, observa-se que 

esta sempre esteve ligada aos interesses das classes dominantes. A Lei nº 9.394/96, LDB, 

traz pequenos avanços para a EJA e entre eles está a necessidade de formatar suas 

diretrizes curriculares. Partindo desse ponto, tem-se o Parecer CNE/CEB nº 11/2000, de 

Carlos Roberto Jamil Cury. Dessa proposta, surgem dois pontos que sugerem tratar a EJA 

como política pública: primeiro, o ensino de jovens e adultos deixa de caracterizar-se como 

ensino supletivo e passa a ser considerado uma modalidade no ensino fundamental e 

médio. E, em segundo lugar, equipara essa nova modalidade às já existentes, garantindo o 

acesso e a permanência de jovens e adultos à educação por meio da garantia de recursos 

financeiros a ela destinados. 

Essa é uma síntese da história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Vale 

ressaltar que o objetivo com esse histórico não é o de descrever toda a história da 

Educação de Jovens e Adultos, mas sim situar o trabalho no contexto da EJA. 

5.2 PROPOSTA 

Levando em consideração o novo modelo de currículo para a educação básica em 

movimento, formulado para atender à EJA, nota-se que este procura adequar suas diretrizes 

à realidade presente nesse segmento da educação, de forma que procura compreender e 

demonstrar em sua estrutura curricular toda a complexidade de conjunturas que envolvem a 

educação de jovens e adultos. 

Ao se refletir sobre as diferenças geracionais, diversidade cultural, social e econômica 

do público-alvo, bem como suas trajetórias e histórias de vida, o currículo da EJA em 
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andamento mostra-se apto a sua aplicação em sala, visionando a real necessidade do 

estudante de percorrer caminhos de aprendizagens de forma variada, revezada ou em 

conjunto. 

Desse modo, o caminho a ser seguido pelo educando necessita de abertura para que 

este possa organizar sua vida pessoal e profissional, sem ter prejudicado o processo de 

ensino e aprendizagem e o domínio de conhecimentos. Assim, o currículo deve trabalhar e 

tornar viável a participação da família, estando ela junto ao aluno em seu crescimento 

escolar, sendo preponderante esta cooperação como fator motivacional para o aprendizado 

do estudante. 

Além da participação familiar como forma de acompanhar e estimular o 

desenvolvimento do educando na EJA, há que se ressaltar a importância da utilização dos 

métodos de estudos que estejam em sintonia com esse novo modelo curricular por parte 

dos professores. Para tanto, é necessário que o docente exerça a arte de ensinar com um 

diferente entendimento do que venha a ser o material didático na EJA, pois este é 

inseparável da proposta curricular e do processo de formação continuada dos docentes. É 

de suma relevância que, na EJA, o conceito de material didático seja estendido para além 

do livro-texto adotado pela escola, introduzindo outras estratégias de ensino e aprendizado, 

como o uso da tecnologia; visitas a museus, cinemas e bibliotecas; feiras culturais e 

científicas; murais; relatórios; portfólios; análise de impressos (textos, figuras, charges etc.); 

produção de blogs, entre outros. 

Ainda, quanto à utilização da didática, das metodologias específicas de ensino e dos 

conteúdos específicos vivenciados por meio do currículo, há de se destacar o papel do 

docente no intuito de usar da razoabilidade na EJA, no que se refere ao currículo visto na 

sua estrutura formal e o utilizado no cotidiano das escolas, e que muitas vezes o professor 

precisa transgredir sua natureza normatizada para beneficiar os alunos desse segmento da 

educação, em razão de todas as peculiaridades históricas e socioculturais em que estão 

inseridos. Portanto, cabe ao educador colocar-se como um profissional da EJA que enseje a 

pesquisa e elaboração de conteúdos e materiais destinados a ela especificamente e, 

sempre que possível, voltado para essa modalidade de ensino. 

Não é demais enfatizar que mesmo o novo currículo em movimento da EJA, instituído 

nas escolas do Distrito Federal, deve ser caracterizado pelo caráter moderador/conservador 

quanto aos limites de aceleração dos estudos, visto que o processo de aprendizagem dos 

estudantes na EJA precisa seguir e obedecer a um direcionamento educacional que tenha 

por base sua trajetória pessoal. Vale lembrar que são sujeitos dotados, na sua grande 

maioria, de conhecimentos adquiridos com o tempo e trajetória de vida, baseado no 

empirismo, e essa ressignificação do currículo, que venha a ser implantado pelo professor 
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em sala de aula, deve obrigatoriamente respeitar a todas essas problemáticas que 

acompanham a EJA. 

Sendo assim, a questão que envolve a proposição de uma nova visão sobre o 

currículo na educação de jovens e adultos, faz seguir por uma vereda em que se pode 

alcançar novas fronteiras do conhecimento. Essa ressignificação curricular leva à realidade 

prática vivenciada em salas de aula, e nesse momento não há como fugir da pergunta que 

afugenta o professor no cotidiano: o que trabalhar? O currículo, na prática, ao ser 

incorporado no mundo físico, pode ser definido como espaços onde se vivenciam novas 

experiências, novas realizações, sejam elas boas ou ruins, e na maioria das vezes os 

personagens principais nesse contexto de múltiplas relações são o professor e o aluno, no 

que também se conhece por processo de ensino e aprendizagem. 

A educação no Brasil pós 1988, vista na sua perspectiva temática e de natureza 

constitucional para a qual foi instituída nas escolas da rede pública de ensino, que é a de 

oferecer mecanismos para formar cidadãos dignos e aptos a exercerem a cidadania da 

melhor maneira possível, em termos de qualidade, a cada dia afasta-se das camadas mais 

populares da sociedade, causando, assim, um desequilíbrio social e, por consequência, 

aumentando as diferenças entre as pessoas no contexto socioeconômico e agravando a 

conjuntura educacional como um todo, e, principalmente, de boa parte dos que necessitam 

da rede pública de ensino, que é a área mais afetada por essas vicissitudes ocorridas na 

educação. 

Nesse contexto, é plausível repensar a possibilidade de se trabalhar com a ideia de 

que existem movimentos que venham a vislumbrar o currículo como sendo um instrumento 

central do processo educativo, inserido em um espaço aberto, passível de adequação dos 

conteúdos e métodos a serem aplicados no cotidiano escolar, isso de acordo com o público-

alvo que se pretende alcançar, sendo capaz de contribuir significativamente para os 

ensinamentos do professor e o aprendizado do educando. 

Sendo assim, deve-se considerar que os movimentos sociais trazem questionamentos 

e conflitos indispensáveis ao não engessamento da educação no campo dos currículos e da 

docência, vindo a incidir em novos e diversos perfis de docência, que por sua vez enriquece, 

agrega e diversifica os currículos de formação. 

No que tange à temática a ser trabalhada no Brasil, há que se enfatizar a importância 

que o texto constitucional normatiza para a educação, conforme, preceitua a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 205: 

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). 
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É possível abstrair da redação constitucional acima descrita, cuja normatização 

existente no país visa resguardar e fazer com que todos tenham acesso igualitário à 

educação, mas, por outro lado, não houve a mesma preocupação para criar normas legais 

que possam evitar uma problemática que vem ocorrendo constantemente e de forma 

significativa nas escolas da rede pública de ensino, que é a evasão escolar. 

Então, será por meio deste artigo, o qual se pretende transformar em Projeto de 

Intervenção Local, que serão demonstrados e estabelecidos parâmetros, visando à 

elaboração de medidas a serem adotadas no Centro de Ensino Fundamental 07 de 

Sobradinho II, que possam consubstanciar de forma inequívoca a real necessidade da 

ressignificação do currículo escolar e a importância do papel do professor como instrumento 

capaz de contribuir de forma positiva com a diminuição da evasão escolar no segundo 

segmento da Educação de Jovens e Adultos dessa instituição educacional. 

Para que se possa compreender melhor os vários motivos que levam à evasão 

escolar, faz-se necessário que se transite pela questão curricular e a pela importância da 

função do professor na formação do educando na EJA como meio de reduzir o abandono na 

educação, pois tais questões estão ramificadas entre si e não podem ser dissociadas dentre 

as problemáticas que causam a evasão escolar, pois, conhecendo o contexto em que se 

desenvolvem essas duas temáticas, pode-se adotar medidas mais eficazes, levando-se em 

conta a realidade vivenciada em cada instituição escolar. 

Desse panorama em que se encontra o currículo e o papel do docente na Educação 

de Jovens e Adultos é que se poderá ter outra percepção de como a disfunção de uma 

dessas estruturas, ou de ambas, pode agravar e/ou mesmo contribuir com a evasão escolar. 

Quanto à primeira, cabe uma pergunta: por que o currículo transformou-se em uma zona tão 

arraigada de normas e alvo de constante apreciação por parte daqueles que fazem parte da 

educação, mas estão em seu lado politizado? 

É preciso reconhecer que o campo voltado ao conhecimento tem se mostrado cada 

vez mais dinâmico, mais complexo e, por consequência, mais disputado. A Educação de 

Jovens e Adultos está inserida em uma sociedade que é valorizada pelo conhecimento, pela 

ciência e pela tecnologia, sendo assim, todos eles tornam-se fontes de desejos e disputas. 

Em tese, a produção e apropriação do conhecimento sempre estiveram envolvidas nos 

conflitos que fazem parte das relações sociais, materiais e políticas de dominação e 

subordinação de um povo sobre outro. Ao se criar a EJA, ampliou-se o território da 

educação, ocasionando também as disputas por ele e, assim, como em qualquer zona de 

conflito, existem os derrotados, e os alunos da EJA são os mais afetados, contribuindo para 

o aumento dos índices de evasão escolar. 

Segundo Arroyo: 
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Em nossa formação histórica, a apropriação-negação do conhecimento agiu 
e age como demarcação-reconhecimento ou segregação da diversidade de 
coletivos sociais, étnicos, raciais, de gênero, campo, periferias. “Não apenas 
foi negado e dificultado seu acesso ao conhecimento produzido, mas foram 
despojados de seus conhecimentos, culturas, modos de pensar-se e de 
pensar o mundo e a história.” (ARROYO, 2011, p.14). 

 

Dessa forma, os educandos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos também 

fazem parte do universo de segregados, e quando eles reúnem-se com esses outros 

coletivos em ações e lutas por direitos e conhecimento, vindo a aumentar o quantitativo que 

tem acesso às escolas, verifica-se que toda essa situação conflitante e tensa da história fica 

evidenciada no próprio campo do conhecimento. 

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos acabam por se sentirem 

desestimulados a continuar seguindo sua vida nos estudos, e essa experiência negativa 

escolar gera conflitos que acabam por ser determinantes no aumento da evasão escolar. 

Existe outro motivo que possui características peculiares quanto ao currículo e na sua 

forma de interferir na Educação de Jovens e Adultos por meio da evasão escolar. Trata-se 

da conjuntura que envolve a escolha do currículo como território de disputa; tal contexto está 

ligado à estreita relação entre o currículo e o trabalho do docente. Daí decorre a questão de 

como monitorar o trabalho e enfrentar esses controles de forma que não interfiram no 

processo de ensino e aprendizagem daquele segmento da educação. 

Sabe-se que se deve articular a implantação do currículo escolar no âmbito 

educacional de forma que este seja vinculado ao trabalho do docente em sala de aula, 

direcionando esse instituto sem que ele esteja dotado de cunho predominantemente político, 

tornando-o um espaço flexível, perceptível e passível de adequação à realidade dos alunos 

da Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, pode-se diminuir a possibilidade de haver 

um instrumento educacional rígido e intocável, que venha a prejudicar substancialmente o 

educando na EJA e tornar ineficazes as medidas que poderiam fortalecer os indicadores 

positivos contra a evasão escolar. 

Quanto à segunda questão levantada no que tange à relação com a evasão escolar na 

EJA, tem-se a formação pedagógica e docente daqueles que são os responsáveis por levar 

o conhecimento aos educandos. Esses profissionais têm sua atividade centrada, em razão 

de cumprir fielmente o que estabelece o currículo como sendo ele, tradutor e transmissor 

dedicado de como ensinar e aprender os conteúdos disciplinados nas diretrizes do currículo. 

Sendo assim, pode-se dizer que toda vez que a estrutura educacional deixa de prestar uma 

educação de qualidade, ou seja, baseada em um ordenamento curricular que preze pela 

valorização do trabalho realizado pelo docente em sala de aula, estarão se ampliando as 

possibilidades dos estudantes da EJA se virem carentes e desamparados quanto à 

perspectiva de uma educação identificada com os anseios desses sujeitos diferenciados. 
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Dessa forma, é importante ressaltar que a prática pedagógica dos docentes é um dos 

fatores que pode contribuir de forma significativa na mudança de rumo em prol da melhoria, 

frente à situação atual preocupante da educação e que tem um grau mais alarmante na 

EJA. Pode-se considerar como um dos motivos ensejadores do fracasso e da evasão 

escolar, a metodologia utilizada pelos professores em sala de aula. 

Nesse contexto, cabe enfatizar as diversas tentativas de incorporar o acúmulo de 

conhecimentos sobre as experiências dos educadores e dos educandos para o recinto 

escolar, porém, as resistências a esse tipo de conhecimento adquirido ainda perduram, o 

que dificulta fazer com que docentes e educandos tragam, exponham e apliquem isso na 

educação. 

Essas vivências e funções sociais, que fazem parte do conhecimento acumulado 

durante a vida de professores e educandos, se fossem incorporadas ao currículo e 

usufruídas em sala de aula, poderiam instigar debates calorosos e demonstrar aos alunos 

que estes não chegam à EJA desprovidos de qualquer compreensão sobre o processo de 

conhecimento, que é visto como um registro de todo aprendizado adquirido por qualquer 

pessoa em sua trajetória de vida. 

Portanto, o professor deve estar ciente da importância do seu papel frente aos sujeitos 

da EJA, devendo sempre procurar despertar interesse nestes, quanto a terem uma visão 

genérica do conhecimento que eles tanto comentam em sala de aula com seus mestres. E é 

essa ausência nos currículos e no material didático dos saberes acumulados sobre o 

trabalho do magistério e sobre os coletivos populares, que impedem as escolas públicas de 

melhor trabalharem as experiências sociais, profissionais e humanas vivenciadas por seus 

principais atores, que são o professor e o aluno, no que diz respeito ao campo das relações 

educacionais. 

Diante dessa segregação dos docentes, dos educandos e da submissão para com um 

currículo que é descolado de vivências da concretude social e política e mais ainda 

preconceituoso para com o conhecimento produzido pelos sujeitos humanos na sua 

essência natural de homem, é que existe um alto risco de não aprendizagem, em função do 

baixo nível de interação entre sujeito e objeto para com o conhecimento da realidade, e 

assim faça que esse processo possa equacionar a questão da evasão escolar na EJA. 

5.3 JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A presença de adolescentes na Educação de Jovens e Adultos no ensino fundamental 

é preocupante: quase 20% dos matriculados têm de 15 a 17 anos. O número de alunos 

dessa faixa etária na modalidade não tem sofrido grandes variações nos últimos anos, 

apesar da queda no total de matrículas (28,6%). Dados da Ação Educativa, com base nos 
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censos escolares, indicam que, em 2004, eram 558 mil estudantes e em 2010, 565 mil. O 

cenário tem chamado à atenção dos especialistas da área. Por que esses adolescentes 

estão frequentando a referida modalidade, em vez de estarem na educação básica regular? 

São vários os motivos. Alguns extrapolam os muros da escola, enquanto outros têm a ver 

diretamente com a qualidade da educação, ou seja, envolvem o Ministério da Educação 

(MEC), Secretarias Municipais e Estaduais, gestores e, é claro, os professores que lecionam 

na modalidade. 

Alguns motivos levam ao abandono permanente ou temporário da escola. Dentre eles 

pode-se citar: 

 Gravidez precoce: a chegada do primeiro filho ainda na adolescência afasta 

muitos da sala de aula, principalmente as meninas, que param de estudar para 

cuidar dos bebês e, quando conseguem, retornam à escola, tempos depois, para 

a EJA. Assim, não estudam com colegas bem mais novos e concluem o curso em 

um tempo menor. Segundo a Fundação Perseu Abramo, em pesquisa realizada 

no ano de 2012, 20% dos meninos que largaram os estudos tiveram o primeiro 

filho antes dos 18 anos. Entre as mulheres, esse percentual é de quase 50%. 

Dessas, 13% tornaram-se mães antes dos 15 anos, 15% aos 16 anos e 19% aos 

17 anos. 

 Vulnerabilidade: muitos estudantes enfrentam problemas como a pobreza 

extrema, o uso de drogas, a exploração juvenil e a violência. "A instabilidade na 

vida deles não permite que tenham a educação como prioridade, o que os leva a 

abandonar a escola diversas vezes. Quando voltam, anos depois, só resta a 

EJA", diz Maria Clara Di Pierro (2011, informação verbal), docente da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo (USP).  

 Trabalho: um estudo feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), juntamente com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

concluíram que o trabalho infantil, o fracasso escolar, as desigualdades sociais e 

a baixa renda das famílias são fatores determinantes para a evasão escolar de 

crianças e adolescentes. 

Ao discorrer sobre a evasão, a pesquisadora Motta (2007), em sua dissertação de 

mestrado intitulada Educação de jovens e adultos: evasão, regresso e perspectivas futuras 

também apresenta o “trabalho” como uma das causas. Em pesquisa realizada pela autora 

no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, foi constatado que o principal fator 

que colabora para a evasão escolar é o trabalho. 
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A necessidade de ajudar na renda familiar faz com que muitos alunos deixem o ensino 

fundamental regular antes de concluí-lo. O estudo Jovens de 15 a 17 anos no ensino 

fundamental, da série Cadernos de Reflexões, publicado em 2011 pelo MEC, revela que 

29% desse público que estão matriculados do 1º ao 9º ano já exercem alguma atividade 

remunerada, sendo que 71% ganham menos de um salário mínimo. A dificuldade de 

conciliar os estudos com o trabalho faz com que mudar para as turmas da EJA, sobretudo 

no período noturno, seja a única opção. 

Tudo começa pela vulnerabilidade socioeconômica da família, então os filhos acabam 

por ter que trabalhar para ajudar na renda da casa, dividindo o tempo entre escola e 

trabalho. Uma criança que consegue angariar algum valor acaba largando a escola, porque 

vê ali uma solução imediata, e o ambiente escolar passa a perder o sentido. 

Ainda de acordo com o relatório Crianças fora da escola 2012, do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), os adolescentes de 15 a 17 anos que trabalham e 

estudam ao mesmo tempo somam 2.196.092 em todo o país, o que representa 21% do total 

dessa faixa etária. A região com maior proporção de adolescentes nessa situação é a Sul, 

com 24,7%, seguida pela Nordeste, com 22,4%. Em termos absolutos, as líderes são as 

regiões Sudeste, com 737.884, e Nordeste, com 732.520. 

O trabalho tem muita influência para que um jovem deixe de frequentar a escola. Para 

trabalhar durante o dia, é comum o aluno optar pelo período noturno escolar. Porém, 

cansado, não consegue acompanhar as aulas, pois tem seu rendimento afetado e acaba 

deixando a escola. 

Apesar de o Distrito Federal não aparecer nesse ranking negativo, observa-se que o 

mesmo problema ocorre na região. O esvaziamento do ensino regular decorrente da 

desistência ou repetência dos alunos adolescentes causa uma busca pela EJA e o mesmo 

fenômeno repete-se nesta modalidade, pois a jornada de trabalho faz com que muitos 

desistam de completar seus estudos. 
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6 O SISTEMA EDUCACIONAL E SEUS PROBLEMAS 

Os demais motivos que levam a adolescentes a matricular-se na EJA têm a ver com a 

falta de qualidade do sistema de ensino e suas consequências: 

 Reprovação e evasão: o estudo do MEC aponta que a repetência de 17,4% na 

7ª série e 22,6% na 8ª só não é maior devido ao aumento da evasão escolar. Em 

2005, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) divulgou que a taxa de evasão cresce continuamente ao longo dessa etapa 

de educação (na 1ª série é de 1%, na 5ª, de 8,3%, e na 8ª, de 14,1%); 

 Distância da escola no campo: reunir alunos da zona rural em uma só escola 

núcleo é uma saída das redes para garantir que os professores alcancem o 

número mínimo de aulas e reduzir os gastos com infraestrutura e transporte. Isso, 

no entanto, nem sempre é positivo para muitos dos alunos: a distância passa a 

ser mais um empecilho para que sigam estudando; 

 Desmotivação: sem se interessar pelo que a escola oferece, vários 

adolescentes deixam de frequentar as aulas e só tempos depois retornam, 

cientes da importância dos estudos. Não só o currículo, mas também a forma 

como ele é trabalhado, provoca o desinteresse. "Às vezes, frequentar a igreja ou 

assistir à televisão são atividades mais atraentes do que o conteúdo das 

disciplinas", diz Eliane Ribeiro Andrade (2012, informação verbal), professora da 

Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Adequar as aulas às necessidades dos alunos que têm mais de 15 anos e ainda 

estão no ensino fundamental e não esperar que o contrário ocorra é um desafio. 

"Isso é possível quando são propostas diferentes estratégias para ajudá-los a 

superar as dúvidas e dificuldades do cotidiano", explica Cleuza Repulho (2012, 

informação verbal), presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime) e secretária de educação de São Bernardo do Campo, na 

grande São Paulo; 

 Decisão do gestor: trata-se da atitude irresponsável de empurrar casos de 

alunos considerados problemáticos para as turmas de EJA. Dessa forma, os 

diretores buscam livrar-se da indisciplina e evitar que os resultados da escola nas 

avaliações externas piorem, o que impacta o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). É um verdadeiro processo de 

higienização do ensino fundamental, que reconhece as turmas de EJA como algo 

menor e sem importância. Para superar o problema, é preciso investir em 

formação e conscientização dos gestores. 
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Segundo Roberto Catelli Júnior, coordenador da Unidade de Educação de Jovens e 

Adultos da ONG Ação Educativa, em reportagem publicada no site 

http://revistaescola.abril.com.br/, sob o título Por que jovens de 15 a 17 anos estão na EJA 

(2011), a procura dos adolescentes entre 15 e 17 anos por vagas na modalidade deve 

manter-se por um bom tempo, já que a taxa de conclusão do ensino fundamental na idade 

correta é muito baixa. Para ter uma dimensão do problema, somente seis em cada dez 

estudantes de 16 anos concluíram o 9º ano ou a 8ª série em 2009, segundo o movimento 

Todos pela Educação. "Os jovens que estão na EJA hoje já passaram pela escola regular e 

ela, por sua vez, não deu conta de garantir a eles a aprendizagem. Tempos depois, esses 

adolescentes retornam, dando mais uma chance para a instituição, que não pode 

desperdiçá-la", diz Cleuza Rodrigues Repulho (2011, informação verbal), uma das sócias 

fundadoras do movimento. 

Também podem estar entre os alunos da modalidade nos próximos anos aqueles que 

estão fora da escola atualmente. O mais recente levantamento a respeito feito pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revela que 570 mil meninas e meninos entre 7 

e 14 anos estão excluídos do sistema educacional brasileiro. Na população entre 15 e 17 

anos, são cerca de 1,5 milhão. 

Em 2007, o Conselho Nacional de Educação (CNE) discutiu a possibilidade de elevar 

para 18 anos a idade mínima para ingresso no ensino fundamental da EJA (hoje, é exigido 

ter 15 anos). A medida, que tinha como objetivo proibir o ingresso de adolescentes na 

modalidade, não foi aprovada pelo MEC. Para Elaine, da UFRJ, a decisão foi acertada: 

Em um mundo ideal, a proposta é muito boa. Mas não podemos tirar a 
oportunidade de milhares de adolescentes de estudar. Quanto mais 
possibilidades de atender essa população, maiores as chances de garantir a 
permanência na escola e a conclusão dos estudos. (ANDRADE, 2012, 
informação verbal). 

Assim, colocá-los muitas vezes em turmas em que estudam colegas idosos não chega 

a ser um problema. Quando a gestão funciona, os professores são bem formados e o 

currículo é organizado, levando em conta a pluralidade de idades. O clima pode ser 

harmonioso e o contato com pessoas de idades diferentes, positivo. Quando o jovem está 

sozinho em meio a colegas mais velhos, no entanto, sente falta de relacionar-se com 

pessoas da mesma faixa etária. "Não há regra. O problema é que nem sempre os 

professores estão preparados para resolver os problemas que surgem, como conflitos de 

opiniões entre gerações diferentes", explica Maria Clara (2011, informação verbal), da USP. 

No âmbito mais amplo, no que se refere à gestão do sistema, os governos municipal, 

estadual e federal precisam atuar em conjunto com as Secretarias de Educação para 

solucionar problemas relacionados à vulnerabilidade, à gravidez na adolescência e ao 

http://revistaescola.abril.com.br/
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ingresso precoce no mercado de trabalho. E as Secretarias, em parceria com as escolas, 

devem trabalhar para reduzir o tamanho das turmas para atender a todos de modo 

adequado, assegurar o transporte escolar, selecionar material didático específico e garantir 

a formação dos professores. Este ano, há mais de 18 mil vagas em cursos para quem 

leciona na EJA, diz Carmem Gatto (2011), coordenadora da modalidade no MEC. 

Ignorar a urgência dessas tarefas só vai fazer com que a situação piore e comprometa 

as poucas boas notícias da área, como a pequena taxa atual do analfabetismo de 

adolescentes entre 15 e 18 anos, cerca de 1,5%. 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA NA ESCOLA 

A Educação de Jovens e Adultos é definida pelo artigo 37 da LDB (Lei nº 9.394/96) 

como a modalidade de ensino que “[...] será destinada àqueles que não tiveram acesso ou à 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.” (BRASIL, 1996). 

Todavia, a LDB não determina explicitamente a idade mínima para ingresso dos estudantes 

na EJA. Com base nisso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (Parecer CNE/CEB nº 6/2010 e Resolução CNE/CEB nº 3/2010) institui a idade 

mínima para matrícula em cursos de EJA de 15 anos completos para o ensino fundamental 

e 18 para o ensino médio. 

De acordo com a proposta estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

EJA, que propõe o ingresso na Educação de Jovens e Adultos a partir dos 15 anos, houve 

um crescimento no ingresso de adolescentes nessa modalidade. 

A partir dessa mudança, o segundo segmento da EJA do CEF 07 passou a receber 

um quantitativo considerável de alunos fora da faixa etária para o ensino regular (diurno). 

Como exemplo, pode-se citar a escola em estudo, onde no primeiro semestre de 2015, do 

total de alunos matriculados no segundo segmento 47,3% eram alunos menores, já no 

segundo semestre do mesmo ano esse quantitativo ultrapassa 60%. 

A EJA não estava preparada para receber esse público, gerando uma série de 

problemas, como juvenilização, conflito geracional, indisciplina e incompatibilidade de 

interesses, tendo em vista que os objetivos de vida são diferentes. Todas essas questões 

contribuem para um aumento significativo da evasão escolar. 

Essa incompatibilidade pode ser percebida no depoimento dos alunos: 

Estudar aqui na escola é uma oportunidade importante. Oportunidade que 
eu não tive quando era jovem, pena que esses jovens não conseguem 
entender que mais tarde eles vão se arrepender por não estarem 
aproveitando essa oportunidade. (ALUNO DE 41 ANOS DA 5º SÉRIE A, 
2015, informação verbal). 
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O aluno de 16 anos da 6º série B afirma: “Eu tô aqui porque a diretora da escola do dia 

disse que eu não podia estudar mais lá, e minha mãe quer que eu estude” (2015, 

informação verbal). 

A partir de depoimentos feitos pelos pesquisadores, a escola tem proposto ações para 

tentar minimizar os problemas e diminuir a evasão. Essas ações estão fundamentadas no 

Currículo para a Educação de Jovens e Adultos e também no Projeto Político Pedagógico 

da Escola. 
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7 ATIVIDADES MOTIVADORAS EM ANDAMENTO E PREVISTAS 

Visando diminuir a evasão escolar, a instituição (CEF 07 Sobradinho II) tem proposto e 

realizado algumas atividades. 

Foram feitas reuniões com os pais dos alunos menores com o intuito de despertar o 

acompanhamento do desempenho escolar na EJA. A Fotografia 5 mostra o convite para a 

realização dos eventos. A primeira reunião ocorreu em 03 de setembro de 2015 e a segunda 

em 03 de outubro do mesmo ano. As reuniões contaram com a presença de pais, 

professores e direção, e foram sugeridas ações para solucionar problemas como evasão 

escolar, falta de interesse pelo ambiente da escola e também propor ações para maior 

interatividade entre a comunidade e a instituição, como mostra as Fotografia 6 e 7. 

 

 
Fotografia 6 - Convites para as reuniões. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora 

pedagógica, CEF 07. 
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Fotografia 7 - Reunião entre pais, direção e professores. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, 

coordenadora pedagógica, CEF 07. 

 

 

Também foram ministradas palestras sobre autoestima, vida saudável, saúde da 

mulher e do homem, sexualidade, prevenção ao uso de drogas com o intuito de trazer a 

comunidade para dentro da escola, conforme Fotografia 8. No mesmo ambiente estavam 

pais, alunos e funcionários da escola (servidores e professores) aprendendo e debatendo 

assuntos relevantes e inerentes a todos. A troca de experiências e de conhecimento foi o 

ponto alto desse evento. 
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Fotografia 8 - Palestras para a comunidade escolar. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, 

coordenadora pedagógica, CEF 07. 
 

A Fotografia 9  mostra que a hora do intervalo, com a distribuição de lanche aos 

alunos da EJA, é um momento de interação entre os alunos.  

 
Fotografia 9 - Horário do intervalo. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora pedagógica, 

CEF 07. 
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7.1 ATIVIDADES CULTURAIS 

Além de visar atender àqueles alunos que vêm do trabalho sem muitas vezes ter se 

alimentado, o CEF 07 também proporciona um momento de descontração e entretenimento, 

pois na maioria das vezes há apresentações de danças, capoeira, teatro etc., como 

mostrado nas Fotografias de 9 a 11 Esses eventos culturais têm despertado o interesse dos 

alunos e muitos mostram seus talentos nessas apresentações. 

 
Fotografia 10 - Hip Hop. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora pedagógica, CEF 07. 
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Fotografia 11 – Teatro. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora pedagógica, CEF 07. 

 

 
Fotografia 12 – Capoeira. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora pedagógica, CEF 07. 
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Procurando sempre valorizar o êxito escolar dos alunos, a instituição promove, a cada 

final de semestre letivo, a comemoração de formatura dos estudantes. O evento é aberto a 

familiares, convidados e autoridades locais, mas o aluno é o personagem principal. 

 

 
Fotografia 13 - Colação de grau dos alunos. Fonte: Professora Lara Cristina de Q. Barboza, coordenadora 

pedagógica, CEF 07. 
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8 OBJETIVOS 

 

8.1 OBJETIVO GERAL 

Propor ações, a partir do currículo, que promovam a diminuição da evasão escolar no 

2º segmento da EJA no Centro de Ensino 07 de Sobradinho II - Distrito Federal. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) incentivar a participação da família no acompanhamento do 

desenvolvimento escolar do aluno, como propõe o currículo; 

b) fortalecer a representação social na escola, por meio do conselho tutelar, 

do batalhão escolar e da UAMA (Unidade de Atendimento em Meio 

Aberto); 

c) promover e estimular os alunos em eventos culturais e sociais; e 

d) propor estudo e aplicação do currículo da EJA pelos docentes. 
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9 ATIVIDADES, ESTRATÉGIAS, AÇÕES, CRONOGRAMA, PARCEIROS, RESPONSÁVEIS E ORÇAMENTO 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

OBJETIVOS ATIVIDADES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES CRONOGRAMA PARCEIRO E RESPONSÁVEIS ORÇAMENTO

# Reunião de pais, alunos e direção, com o

objetivo de informar os pais sobre a situação

escolar dos alunos;

# No mínimo três reuniões durante o

semestre ;
# Direção

# Atividades socioculturais com a

participação da família (festa junina, bazar,

exame oftalmológico, palestras sobre saúde

do homem  e da mulher, sexualidade, drogas)

 # Coordenação

# Em datas estabelecidas no

planejamento escolar da EJA.

# Serviço de Orientação

Educacional (SOE)

 

# Profissionais da saúde

# Apoiar as atividades do batalhão escolar na

escola;
# Direção

# Promover palestras com representantes do

conselho Tutelar e da UAMA.
# Coordenação

# Visita ao museu de drogas da Policia Civil # Serviço de Orientação

# Batalhão Escolar

# UAMA

# Polícia Civil.

# Sarau, show de talentos; # Direção  

# Teatro na Escola, amostra de cinema; # Coordenação  

# Oficinas de capoeira e de Hip Hop # Serviço de Orientação Sem despesas

# Monitores da Educação Integral

# Coordenação Regional de Ensino

de Sobradinho

# Direção

# Coordenação

# Serviço de Orientação

# Coordenação Regional de Ensino

de Sobradinho

Sem despesas

Sem despesas

Sem despesas

1. Incentivar a participação da

família no acompanhamento do

desenvolvimento escolar do

aluno

2. Fortalecer a representação

social na escola através do

conselho tutelar, batalhão

escolar, da UAMA (Unidade de

Atendimento em Meio Aberto)

# De acordo com planejamento da

EJA e a disponibilidade dos

parceiros.

3. Promover e estimular os

alunos em eventos culturais e

sociais

# De acordo com o planejamento da

EJA e em datas comemorativas.

4. Propor estudo e aplicação do

curriculo da EJA pelos docente.

#Estudo do currículo, nas coordenações

pedagógicas, para adequação do currículo à

realidade dos alunos

Nas coordenações pedagógicas.
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9.1 ORÇAMENTO 

Este PIL não necessitará de recursos financeiros para sua implementação. 
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10 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ao final de cada semestre, professores, direção e comunidade reúnem-se para avaliar 

as estratégias adotadas durante o período, aperfeiçoando a metodologia, acrescentando 

novas estratégias e retirando aquelas que não pareceram produtivas e eficazes. Esse é um 

processo contínuo, pois a cada semestre surgem novas demandas e desafios a serem 

superados. 
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