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Contextualização:  
Imagem 1. Audiência pública da EJA, realizada na Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo. 
Tema: Audiência púbica: “Políticas de EJA: “Desafios na consolidação de direitos.” 

 
Em:14/05/2014 

 





Contextualização: As imagem 2 e 3 são referentes à aula ministrada no 
Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) com a intenção de preparar 
os alunos para uma apresentação que fariam em atendimento a proposta 
do tema escolhido por elas como ACC- Atividades curriculares 
complementares.  O trabalho seria apresentado no posto de saúde do 
bairro, consistia numa pesquisa realizada pelas alunas no formato de 
questionário entre moradores do bairro sobre a qualidade dos serviços 
prestados pelo posto á comunidade. Todas as alunas são moradores da 
comunidade (Maria Ortiz, Vitória- ES) e tem como opção principal de 
atendimentos o posto bairro. No momento da foto, elas narravam suas 
experiências e o histórico dos cuidados de saúde ofertados no local de anos 
atrás comparando com a realidade do bairro hoje..  
Em:12/2014 







Contextualização:  
As  imagens 4 e 5 são referentes a uma aula de 
história e geografia ministrada pelo professor 
Henrique, na turma do CCTI. Ele leu o livro “ O 
amigo do Rei” que conta sobre a amizade de dois 
meninos, um escravo, outro nobre e uma grande 
amizade entre eles. 
 O professor utilizou dos detalhes da narrativa 
para introduzir conceitos de história do Brasil e 
Geografia. Através da leitura de mapas, trabalhou 
também o histórico de famílias/árvore genealógica 
e escrita, além de explorar a oralidade, pois criou-
se um momento em que todos queriam falar.  
Em:11/2014 
 







Contextualização: Na imagem 6, os alunos do 
CCTI estão numa aula de informática (As 
aulas são realizadas no Telecentro do bairro 
Maria Ortiz- Vitória, que fica próximo a 
escola.) Para as aulas sobre o tema “ Cidade 
Educadora” a professora desenvolveu um 
aplicativo em que era possível reconhecer 
pontos turísticos da cidade de Vitória  
marcando a alternativa correta  para marcar 
pontos. 

Em: 06/2014 

 

 





Contextualização: A imagem 7 é de uma atividade 
realizada por uma aluna do CCTI com  intervenção. 
A atividade deste dia era criar um texto através de 
imagens-recortes. A aluna fez a atividade, mas 
ainda faltavam algumas letras. Resolvi pedir para 
que ela não apagasse, mas que escrevêssemos 
juntas para que  ela comparasse o que estava 
faltando. Sempre a um pedido de realização de 
atividade de escrita, a aluna respondia: ‘Não sei 
escrever. Eu como as letras.” Pode-se observar na 
imagem a produção antes e depois da intervenção. 

Em: 11/2014 

 





Contextualização: 

Imagem 8 

Momento de encontro da equipe OBEDUC, após 
a  aplicação do questionário do levantamento 
do perfil dos estudantes da EJA, na EMEF 
Professora Valeria Maria Miranda, no turno 
noturno, nas séries iniciais e finais no município 
de Serra.  

Em 12/2014 

 





Contextualização: 

Imagem 9  

Fórum EJA na SEME- Secretaria Municipal de 
Educação em Cariacica. 

Tema: O  Plano Nacional de Educação e a EJA: “ 
Entre as proposições da sociedade civil e o PNE 
aprovado.” 

Em 07/2014 





Contextualização:  

Imagem 10 

Fórum EJA na SEMED- Secretaria Municipal de 
Educação em Guarapari. 

Tema “Analise de conjuntura das políticas 
públicas de EJA” 

Em: 12/2014 

 





Contextualização: 

 As imagens 11 e 12 são de uma visita de 
repórteres da  Rede Gazeta à turma do Centro 
de Convivência da Terceira Idade para 
entrevista com as professoras sobre a 
modalidade EJA. 

Nesse mesmo dia fizeram também uma 
entrevista com a aluna mais idosa da turma. 

Em 04/2014 

 







Contextualização: 

As imagens 13 e 14 são da fachada da E.E.E. 
F.M “Hildebrando Lucas” situada em Maruípe, 
Vitória. A escola é tida como referência da 
oferta de EJA no Espírito Santo. 

Aplicamos questionários de levantamento do 
perfil dos estudantes da EJA em todas as 
turmas da escola, no vespertino e  matutino, 
no final de 2013 e no noturno em Novembro 
de 2014. 

Em 11/2014 

 







Contextualização:  
A imagem 15 é  de um dia de planejamento, nela 
aparecem tirinhas feitas por duas professoras um 
do primeiro e uma do segundo segmento da EMEF 
EJA “ Admardo Serafim de Oliveira  com frases, 
pequenos textos e poemas,  em atendimento a 
sugestão da pedagoga do vespertino para tornar 
mais leve o inicio das aulas, incentivar a oralidade 
e incentivar o interesse pela leitura. As professoras 
relatavam como os alunos se interessaram por 
esses momentos de discussão. 
09/2014 





Contextualização: Imagem 16 (Caderno da 
professora)  

- Participação numa das reuniões de 
planejamento com professores e a Pedagoga 
do CCTI no fim da aula. 

Em: 07/2014 

 





Contextualização:  

As imagens 17 e 18 referem-se a reunião de 
estudantes de iniciação científica no NEJA. 

 

Em:02/2014 

 

 







Contextualização: 

A imagem 19: Reunião de planejamento na 
EMEF EJA “ Admardo Serafim de Oliveira”. 

Em:06/2014 

 





Contextualização: 

Chamada dos alunos- Retorno de greve: 

 A imagem 20 é de um momento político /? de 
lutas  vividos pela EMEF EJA “Admardo Serafim 
de Oliveira”, assim como outras tantas escolas 
da Rede Municipal de Vitória nesse mesmo 
período. A Escola decidiu convocar os alunos e 
explicar os motivos pelos quais a Greve de 
professores acontecia, um momento de 
formação para os alunos e também para os 
professores. 

Em:05/2014 

 

 





Contextualização: 

 

Seminário de ACC´s – Atividades Curriculares 
Complementares: Apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos, de acordo com o 
tema que eles mesmo escolheram para 
pesquisar. 

Em:12/2014 









Contextualização: 

Seminário de Combate a Homofobia, realizado 
pela EMEF EJA “ Admardo Serafim de Oliveira” 
no auditório da Prefeitura Municipal de 
Vitória. 

Em: 06/2014 








