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• que currículo queremos/precisamos 
empreender na EJA? 

• qual conhecimento deve ser ensinado?
• como será desenvolvido?

A questão central de pano de fundo no A questão central de pano de fundo no 
trabalho com materiais didáticos é:

De forma mais sintética a questão 
central é: o quê? Como?



• na concepção de homem, sociedade,
educação, aprendizagem e/ou
conhecimento.

Para responder a essas questões, Para responder a essas questões, 
precisamos pensar:

• que o currículo é sempre o resultado de 
uma seleção: por que “esses 

conhecimentos” e não “aqueles” devem 
ser selecionados? 



• Apenas conhecimentos conceituais? E os atitudinais?
Procedimentais e técnicos?

O que trabalhar no Proeja 
FIC/Pronatec?

• Conhecimentos integrados que constituem um currículo 
envolvido naquilo que somos, que nos tornamos: na nossa 

identidade, na nossa subjetividade, no homem 
omnilateral.

•Voltar-se para a formação humana: valores, 
princípios morais e éticos (cooperação, solidariedade, 

compromisso ético-social etc.) no processo de 
construção da identidade (auto-estima);



•Trabalho como princípio educativo - preparar para o 
mundo do trabalho;

•Contribuir para a formação do cidadão crítico e 
participativo, autônomo (inclusive de auto-aprendizagem 

contínua), criativo;

•Contextualização sócio-cultural do processo ensino-
aprendizagem: ler as palavras e o mundo, construir 

significados;

•Valorizar os saberes dos alunos (cotidianos) e garantir 
o acesso e apreensão de saberes/conhecimentos 

técnico-científicos, sistematizados, críticos e 
significativos numa perspectiva interdisciplinar;



•Práticas interdisciplinares: metodologia de 
projetos e/ou temas geradores/eixos temáticos.

• Diálogo como princípio educativo ;

•Relação significativa entre conhecimento e realidade: 
tomar os desafios da realidade local como ponto de 
partida, recurso significador do currículo: apreensão, 

análise crítica com vistas à transformação social – (re) 
construção da história;

•Então, que currículo/materiais •Então, que currículo/materiais 
trabalhar no Proeja 

FIC/Pronatec?



E o que se pode entender por
materiais didáticos?

Por que os livros didáticos são destacados 
do conjunto de materiais didáticos?

• Livro didático: portador de um
sistema de valores, de uma ideologia,
de uma cultura, depositário dos
conteúdos escolares e um dos
instrumentos pedagógicos.



Análise pedagógica do 
material didático e livro 

didático
• Fundamentos teórico-metodológicos 
que norteiam o material

• Articulação teórico-prática
• Adequação ao aluno de EJA quanto: 
- Conteúdo/nível
- Ilustrações

-Atividades:
> caderno dos alunos 
> caderno do professor



• Referência bibliográfica dos textos
• Textos completos ou fragmentos
• Linguagem
• Diversidade de gênero e tipos de 
textos

•Interdisciplinaridade e intertextualidade.
•Imersão na realidade/conteúdos
significativos;
•Construção coletiva do conhecimento;

•Aluno como sujeito do processo 
de aprendizagem.



Abordagem do tema a partir de:

SILVA,Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: Uma
introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica,
2003.

PAIVA, Jane. Currículo e Formação de Jovens e Adultos.
Texto apresentado no seminário de Formação Continuada

da SME de Goiânia para a Educação de Jovens e Adultos, em
maio de 2002.

MELLO, Paulo Eduardo Dias de. Política de Materiais Didáticos 
para a Educação de jovens e Adultos. Natal, RN: EDUFRN, 
2009.  

FREIRE, Paulo. Medo e Ousadia. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 



· Sites interessantes:
-Ministério da Educação:
literaturaparatodos@mec.gov.br (email protegido contra
spam bots; ativar o Javascript para visualizar o endereço
de email ou pelo telefone 0800 616161)
http://portal.mec.gov.br/secad/index.php?option=content&t
ask=view&id=138&Itemid=278
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/domingos-
pellegrini/familia-composta.php

www.mec.gov.br

Fórum EJA Brasil: www.formeja.org.br

Fórum Goiano de EJA: www.forumeja.org.br/go



UNITRABALHO:  http://www.unitrabalho.org.br/site/
LIVRES: http://www2.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm 
Centro de Referência de Memória e Documentação em EJA
ANPED GT-18: www.forumeja.org.br/gt18  
www.forumeja.org.br/pf
Domínio público: www.dominiopublico.org.br
Arquivo nacional: http://www.arquivonacional.gov.br;
www.memoriasreveladas.gov.br
Fundação Getúlio Vargas: www.fgv/cpdoc 

Ação Educativa    http://www.acaoeducativa.org.br
Cátedra UNESCO  http://www.catedra-eja.org/
Pesquisas em Andamento (texto em tópicos) 
Biblioteca mundial da UNESCO http://www.wdl.org/pt/
Coleção Educação para Todos -
http://forumeja.org.br/colecaoparatodos



















• São os usuários do Portal do Fórum
Goiano de EJA que podem dizer o que
o portal precisa, essa é uma
construção coletiva.

• Para enviar material é preciso
conhecer o portal, então visite o
endereço: www.forumeja.org.br/go



• O que enviar?
O portal conta com espaços para publicação de:

• Planos de aula,
• Materiais didáticos,
• Fotos de atividades (feiras culturais, trabalhos

apresentados)
• Textos, artigos e atividades produzidas pelo educador,
• Registro de atividade com os educandos,
• Sugestão de livros e sites de busca,
• Registro de atividades realizadas pelos parceiros,
• Divulgação de reuniões, encontros, atividades.



• Como enviar
• Textos: os textos deverão ser digitados,

revisados gramaticalmente e enviados em Word
(favor usar o modo de compatibilidade 1997-
2003).

• Não precisa mandar em PDF, os alimentadores
vão transformar o arquivo neste formato e
postar. É preciso enviar uma breve descrição
dizendo em que contexto foi produzido e não
esquecer de inserir ao final do texto as
referências utilizadas.



• Fotos: enviar as fotos e juntamente a
descrição da imagem contendo data,
local, pessoas da imagem e contexto
registrado.

• Exemplo:
Descrição: Alunos e professores da
Escola Estadual Santa Bernadete,
em frente aos trabalhos expostos no
espaço das Tendas Culturais, na
abertura do IX Encontro Estadual
do Fórum Goiano de Educação de
Jovens e Adultos, dia 23/09/2010,
no Centro de Cultura e Eventos
Professor Ricardo Freuá
Bufáiçal/UFG.



• Cuidar para que as informações sejam claras pois
os administradores nem sempre participaram das
atividade registrada.

• Enviar o material:
email do portal: portalforumejago@gmail.com
OU
email: forumejago@gmail.com
• não esqueça de enviar para os dois endereços,

principalmente para o email exclusivo do portal, o
email do fórum recebe muitas mensagens
enviando para o portal será mais fácil de
identificar o que precisa ser postado.



• Obrigada pela atenção:
• Referências:
www.forumeja.org.br/go
www.forumeja.org.br
SILVA, Danielly Cardoso; CORREIA, Karla Murielly Lôpo Leite; 
RODRIGUES, Maria Emilia de Castro. (2011). Portal Do Fórum 
Goiano De EJA: Interação Social e Educação em Ambiente 
Virtual. IV EDIPE – Encontro Estadual de Didática e Prática de 
Ensino, Goiânia. Disponível em 
http://www.ceped.ueg.br/anais/ivedipe/pdfs/didatica/relatode
experiencia/185-406-5-SM.pdf Acesso em 28/02/2012.


