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APRESENTAÇÃO
O material desta Oficina está organizado em forma
de roteiro, com o objetivo de facilitar sua aplicação.
Neste roteiro disponibilizamos a proposta da Oficina,
a organização dos horários sugeridos para sua
aplicação e os materiais (vídeo, artigo e atividades)
que serão utilizados durante todo o dia da formação.
A presente proposta parte da consideração de
diversos estudos referentes à Educação de Jovens
e Adultos, os quais apresentam a importância de
se conhecer os educandos da EJA, as realidades
vivenciadas por eles, as razões que os trazem de
volta à educação formal, para que os processos
de ensino e aprendizagem sejam efetivados com
sucesso.
Atualmente, soma-se à necessidade
fundamental de se conhecer o perfil dos
educandos jovens e adultos que procuram a EJA
para cursar o Ensino Fundamental ou o Ensino
Médio, a necessidade de se conhecer, também, o perfil dos
adolescentes que passaram a procurar essa modalidade, a partir da
abertura de matrícula para estudantes com 15 anos no segundo segmento do
Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio (Resolução nº03/2010 CNE/CEB
e Deliberação nº05/2010 CEE/PR).
Para que o currículo possa ser adequado à diversidade etária do público da EJA,
atendendo às suas necessidades, é fundamental que os educadores lancem mão de
metodologias diferenciadas que exigem grande criatividade e flexibilidade.
Com o objetivo de estudar, refletir, discutir e propor ações relacionadas a essa
questão, esta Oficina foi organizada em dois períodos de quatro horas, totalizando oito
horas destinadas à Formação em Ação. O primeiro período compreende a apresentação de
um vídeo, debate sobre seu conteúdo e leitura/estudo de um artigo. No segundo período, os
participantes realizarão trabalho em grupo para produção de propostas interdisciplinares.

Desejamos um excelente dia de
trabalho a todos.
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MOMENTO 1
PRIMEIRO PERÍODO
•
•
•

Abertura/Acolhida (10 minutos).
Apresentação da proposta de trabalho (10 minutos).
Apresentação do vídeo (20 minutos).

Os desafios da Educação de
Jovens e Adultos – 1º Bloco
https://goo.gl/8dGV13

•

Debate (1 hora e 20 minutos).
Intervalo: 15 minutos

•

Leitura e discussão do artigo – Interdisciplinaridade na Educação: desafios e perspectivas
(1 hora e 45 minutos).

SEGUNDO PERÍODO
ATIVIDADE – Pensando propostas interdisciplinares para a EJA.
•
•

Organização dos grupos interdisciplinares de trabalho (15 minutos).
Produção (esboço) de proposta interdisciplinar (1 hora e 45 minutos).
Intervalo: 15 minutos

•
•
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Socialização das propostas (1 hora e 35 minutos).
Fechamento dos trabalhos (10 minutos).
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PROVIDÊNCIAS INICIAIS
Prezado mediador
Para facilitar a organização do espaço e dos recursos que serão utilizados durante o
dia da Oficina, elencamos a seguir os espaços e materiais que deverão ser providenciados:
• Sala com capacidade para reunir todo o grupo (primeiro período e segundo
período).
• Salas para reunir os grupos disciplinares (segundo período).
• TV ou computador com multimídia (primeiro período).
• Xerox ANEXO 1 - QUESTÕES PARA
DEBATE – VÍDEO: “Os desafios da
Educação de Jovens e Adultos – 1º Bloco”
• Xerox ANEXO 2 - TEXTO
INTRODUTÓRIO – ARTIGO:
“Interdisciplinaridade na Educação:
Desafios e Perspectivas”
• Xerox ANEXO 3 -ARTIGO PDF:
“Interdisciplinaridade na Educação:
Desafios e Perspectivas”
• Xerox ANEXO 4 – ATIVIDADE:
Pensando propostas interdisciplinares
para a EJA
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ROTEIRO DE TRABALHO PARA O
PROFESSOR MEDIADOR DA OFICINA
Prezado mediador
Este roteiro de trabalho objetiva auxiliá-lo na
organização e condução dos estudos e discussões que
ocorrerão ao longo das oito horas de trabalho destinadas
a esta Oficina, que integra a proposta da Formação
em Ação. Para facilitar seu trabalho, sugerimos que,
após ler este roteiro, assista previamente ao vídeo
indicado para estudo/discussão e leia os anexos
(ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3 e ANEXO 4)
presentes neste material.
Após a acolhida dos participantes da
formação e abertura, apresentar a proposta de
trabalho para o dia e iniciar a oficina exibindo
o vídeo Os desafios da Educação de Jovens e
Adultos – 1º Bloco.
Depois do vídeo, o debate com o grupo
poderá ser promovido a partir das questões presentes no
ANEXO 1.
Para facilitar o debate sobre o vídeo, sugerimos que sejam providenciadas
algumas cópias do ANEXO 1 para serem distribuídas aos participantes da formação. As
respostas às questões não precisam ser registradas pelo grupo, mas é importante incentivar
a participação de todos porque esse debate é fundamental para a sequência dos trabalhos.
O vídeo Os desafios da Educação de Jovens e Adultos – 1º Bloco foi produzido
pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, em 2014, e apresenta os desafios
da Educação de Jovens e Adultos por meio de uma “roda de conversa” com professores
universitários bastante reconhecidos como pesquisadores da Educação de Jovens e
Adultos: Leôncio Soares (UFMG), Maria Clara de Pierro (USP) e Jane Paiva (UERJ).
Com o objetivo de aproximar a conversa apresentada no vídeo à realidade da(s)
escola(s) de EJA ou CEEBJAS em que o grupo trabalha, algumas questões devem ser
colocadas em discussão (ANEXO 1).
Finalizado o debate sobre o vídeo, distribuir cópia do ANEXO 2 (Texto Introdutório
- ARTIGO: Interdisciplinaridade na Educação: desafios e perspectivas) e do ANEXO 3 (ARTIGO
PDF: Interdisciplinaridade na Educação: Desafios e Perspectivas) para cada participante
da Oficina. É importante que os participantes recebam juntamente com a cópia do artigo,
a cópia do Texto Introdutório, pois esse texto foi escrito para contextualizar a leitura do
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Artigo. A forma de leitura, se individual (leitura silenciosa) ou em grupo (leitura feita em
voz alta pelos participantes), pode ser definida com os participantes.
Após a leitura, é importante que os participantes comentem o texto lido para que
possam melhor compreendê-lo, além de utilizá-lo como subsídio para a atividade que
desenvolverão no Segundo Período da Oficina. Com o objetivo de facilitar a apreensão
dos conceitos e ideias tratadas no artigo, apresentamos algumas questões (ANEXO 2 –
Texto Introdutório) que deverão orientar a leitura e que servirão de base para o debate.
O debate sobre o artigo pretende que os participantes ampliem seu entendimento
do que seja a prática interdisciplinar na área educacional e possam realizar a próxima
atividade do dia: desenvolver propostas interdisciplinares (ainda que não completas). Após
serem finalizadas, as propostas deverão ser digitadas no formulário on-line, disponível no
endereço: https://goo.gl/5LEqCR, no prazo máximo de duas semanas. Importante
orientar os professores que digitem 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.
Com o término do debate, encerra-se o Primeiro Período da Oficina (4 horas).
Para dar início aos trabalhos do Segundo Período da Oficina, com duração prevista
para quatro horas, é necessário repassar as orientações para todo o grupo de participantes,
reunidos em um mesmo espaço, e entregar cópias do do ANEXO 4 - Pensando propostas
interdisciplinares para a EJA. Após esse primeiro momento, que servirá para o repasse
das orientações sobre a atividade “Pensando propostas interdisciplinares para a EJA”, os
professores se organizarão em grupos de disciplinas, conforme o interesse dos próprios
participantes, para desenvolverem os esboços de propostas interdisciplinares para a EJA
(ANEXO 4).
No ANEXO 4, há um roteiro que deverá ser utilizado pelos participantes de cada
um dos grupos para que registrem a proposta interdisciplinar desenvolvida pelo grupo de
professores das disciplinas integrantes da proposta, a fim de apresentá-la no momento da
socialização com o grande grupo.
Certamente, para a produção da proposta completa, os professores irão necessitar de
um tempo maior do que o destinado a essa atividade, durante a Oficina, dada à importância
de consulta a material bibliográfico e recursos didáticos (vídeos, filmes, charges, textos...).
Assim, esperamos nessa atividade que os professores apresentem, ao menos, um esboço
da proposta interdisciplinar, que será finalizada ao longo dos dias seguintes, pois haverá
necessidade de pesquisa, por parte dos professores, para que sejam selecionados os recursos
que serão utilizados, de acordo com os conteúdos de cada uma das disciplinas, bem como
os referenciais bibliográficos.
Conforme o exposto no artigo lido pelo grupo, uma proposta interdisciplinar
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pressupõe a articulação dos conteúdos estudados nas disciplinas que compõem a proposta
de trabalho pedagógico elaborada pelos professores, além da compreensão de que nessa
forma de trabalho cada conteúdo deixa “de ser ministrado de forma fragmentada para
uma concepção unitária do conhecimento, principalmente porque o processo ensinoaprendizagem 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” (ROJAS et al,
2014, p. 177). Nesse sentido, 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 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”(2014, p. 178). Para tanto, os professores deverão intensificar seus
estudos, suas pesquisas, pois trabalharão como propositores e incentivadores de práticas
pedagógicas pautadas em pesquisa, organizadas, sempre que possível, em grupos, nos
quais os conhecimentos e habilidades dos educandos de diferentes vivências, contextos
e idades favorecerão a aprendizagem dos conteúdos ministrados durante a execução da
proposta interdisciplinar elaborada pelo grupo.
Ao final dos trabalhos, será necessário orientar os participantes para que finalizem
as propostas interdisciplinares e as digitem no formulário on-line https://goo.gl/5LEqCR
Todas as propostas elaboradas pelos professores deverão ser digitadas para que o
Departamento de Educação de Jovens e Adultos-DEJA/SEED possa, a partir do que foi
desenvolvido nas propostas, organizar as próximas formações continuadas.
O Departamento de Educação de Jovens e Adultos deseja um excelente dia de
trabalho a todos.
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