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ATIVIDADE
PENSANDO PROPOSTAS INTERDISCIPLINARES PARA A EJA.
Prezados professores
Após a leitura do artigo Interdisciplinaridade na Educação: Desafios e Perspectivas
e do debate realizado pelo grande grupo, propomos uma atividade que deverá ser
desenvolvida por grupos de professores de diferentes disciplinas, com o objetivo de cada
grupo se estruturar o “esboço” de uma proposta de trabalho interdisciplinar, contendo as
informações listadas abaixo, para ser desenvolvida com os educandos. Essa atividade será,
na sequência, apresentada ao grande grupo.
Os grupos apresentarão apenas um esboço da proposta porque será necessário um
tempo maior do que o destinado durante a Oficina a essa atividade para finalizá-la, dada
à importância de consulta a material bibliográfico e recursos didáticos (vídeos, filmes,
charges, textos...). A proposta completa poderá ser finalizada ao longo dos dias seguintes,
a partir de pesquisas que serão realizadas por todos os professores envolvidos na proposta,
de acordo com os conteúdos disciplinares selecionados para serem trabalhados ao longo do
tempo destinado à aplicação da proposta interdisciplinar com os educandos. As propostas
interdisciplinares deverão ser finalizadas e digitadas em formulário digital, disponível no
endereço: https://goo.gl/5LEqCR, em até 15 (quinze) dias. Importante digitar a proposta
em editor de texto, word ou similar, para só depois inseri-la no formulário on-line. Dessa
forma não se correrá o risco de perder o material no caso de problemas
no sistema. Também porque não é possível fazer
impressão do formulário
on-line.
Conforme
o
exposto no artigo lido
pelo grupo, uma proposta
interdisciplinar pressupõe a
articulação dos conteúdos
das
disciplinas
que
compõem uma proposta
de trabalho pedagógico,
além
da
compreensão
de que nessa forma de
trabalho cada conteúdo
deixa “de ser ministrado
de forma fragmentada para
uma concepção unitária do
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conhecimento, principalmente porque o processo ensino-aprendizagem é centrado na
concepção de que aprendemos durante toda a nossa vida, logo significa articularmos o saber,
a informação, a experiência, meio ambiente, escola, comunidade, dentre outros aspectos
que envolvem o processo educacional.”. Nesse sentido, todos os professores deverão estar
em contato constante para que as especificidades de cada área do conhecimento sejam
consideradas e preservadas.
Importante considerar, também, que os encaminhamentos metodológicos
propostos deverão possibilitar “a vivência de uma realidade global que interage com
as experiências do cotidiano do educando, favorecendo sua autonomia intelectual e
moral. Mais do que interagir, interdisciplinaridade é a ação de partilhar as experiências e
conhecimentos entre os seres humanos”. Para tanto, os professores envolvidos em uma
proposta interdisciplinar deverão intensificar seus estudos, suas pesquisas, pois trabalharão
como propositores e incentivadores de práticas pedagógicas que serão vivenciadas pelos
educandos, organizados em grupos sempre que possível. O trabalho em grupos, nos quais
os conhecimentos e habilidades dos educandos de diferentes vivências, contextos e idades
serão necessários para o desenvolvimento da proposta, favorecerá a aprendizagem dos
conteúdos ministrados durante a execução da referida proposta interdisciplinar elaborada
pelos professores das diferentes disciplinas.
Vale destacar que trabalhos realizados em grupos, além de estimular uma postura
investigativa por parte dos educandos, possibilitam reunir pessoas diferentes, de diferentes
faixas etárias, que terão de ouvir (e respeitar) opiniões diferentes, com o objetivo de lidar
com situações problemas desencadeadas estrategicamente pelos professores e, também, as
que surgirão naturalmente durante o desenvolvimento das atividades propostas, em busca
de possíveis soluções.
Os conteúdos curriculares selecionados para compor a proposta interdisciplinar
deverão ser os indicados para a educação básica, organizados por disciplinas dispostas na
Matriz Curricular e em consonância com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná
e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Na abordagem
metodológica dos referidos conteúdos é fundamental que sejam contemplados os três
eixos articuladores do currículo da EJA: Trabalho, Cultura e Tempo, de acordo com as
Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos do Estado do Paraná.
Seguem, abaixo, as informações que deverão ser preenchidas na proposta
interdisciplinar e socializadas com os demais professores no grande grupo.
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PROPOSTA INTERDISCIPLINAR
Instituição de ensino:_____________________________________________________
Município:____________________________________________________________
NRE:________________________________________________________________
1) Título da proposta:
2) Data da elaboração:
3) Disciplinas que desenvolverão a proposta interdisciplinar:
4) Professores(as):
5) Pedagogo(a):
6) Etapa de ensino:
7) Justificativa:
8) Objetivos gerais:
9) Objetivos por disciplina:
10) Conteúdos por disciplina:
11) Encaminhamentos metodológicos:
12) Recursos por disciplina:
13) Referências:
14) Posicionamento do grupo sobre o conteúdo da Oficina “Os Desafios
do Trabalho Pedagógico na Educação de Jovens e Adultos para Atender à
Diversidade Etária dos Educandos nessa Modalidade de Ensino” e principais
expectativas quanto à aplicação da proposta interdisciplinar elaborada pelo
grupo:

O Departamento de Educação de
Jovens e Adultos deseja um
excelente trabalho ao grupo!
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