
PAUTAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS APOIOS 
TÉCNICOS-PROFESSORES 

15 de fevereiro \ das 18 às 22 horas \ Faculdade de Educação/UFG

PAUTA

 Informes (das 18h20 às 18h40: 20min.)

 Trabalho em grupos (das 18h40 às 19h20: 40min.)

 Socialização das discussões em grupos (das 19h20 às 20h:
40min.)

 Aprofundamento do estudo sobre metodologias do trabalho
pedagógico, Prof. Maria Emília (das 20h às 21h: 60mim.)

 Depoimento da Prof. Ana Cristina – coordenadora da CRE
Thomé – sobre a experiência de formação nas escolas (das 21h
às 21h10: 10mim.)

 Debate (das 21h10 às 22h: 50mim.)



Informes: 

 Mobilização da EAJA (dias 17 e 18/02):

1. Ações que a GEAJA/DIPE está articulando:
• chamadas de rádio;
• matéria sobre a EAJA e o AJA-EXPANSÃO no portal da prefeitura

e na página da SME no Facebook;
• mobilização da GEAJA em parceria com GPE no centro de

Goiânia e praça da matriz em Campinas.

2. Entregar flyers entre os apoios para serem distribuídos nas
escolas de CICLOS que tenham EAJA, fazendo a mobilização por
meio das crianças.

3.Solicitar aos apoios que sensibilizem e acompanhem as unidades
escolares em seus movimentos de mobilização.

 Registros (fichas de Saberes de Experiências e fichas de
avaliação descritiva).

 Reunião administrativa com coordenadores pedagógicos das CRE
no dia 24/02, na GEAJA\SME, as 14h.



FORMAÇÃO  CONTINUADA:  ENCONTRO  AMPLIADO 
22 de fevereiro \ das 19 às 22 horas \ Faculdade de Educação/UFG

 Acolhida: vídeo do movimento de mobilização da EAJA (das 19h15
às 19h30: 15min.)

 Memória (das 19h30 às 19h40: 10min.)

 Tempestade de ideias sobre Projeto de Ensino-Aprendizagem,
Projeto de Trabalho, Eixo Temático e Tema Gerador (das 19h40 às
20h: 20min.)

 Exposição dialogada sobre as metodologias do trabalho
pedagógica da EAJA. Prof. Maria Emília (das 20h às 21h: 60mim.)

 Atividade em grupo (Apoios e Coordenadores Pedagógicos) (das
21h às 22h: 60min.)

- Problematização;
- Levantamento das possibilidades de organização do proximo

encontro formativo na escola;
- Síntese.



 PROJETO DE TRABALHO

Interesse                      educando       pesquisa-ação

problematização metodologia    diagnóstico

Planejamento           desenvolvimento           socialização             
avaliação

Interdisciplinaridade               portfólio               
devolutiva

 PROJETO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Currículo             mediação    realidade     diversidade    
pesquisa  interdiscilinaridade

Contextualização     metodologia               culminância    
sensibilidade    escuta



 EIXO TEMÁTICO     contextualização    cotidiano   
 interdisciplinaridade  

realidade significado conhecimento

escuta diagnóstico formação

 TEMA GERADOR
Transformação     sujeitos    problematização contexto social    

realidade     pesquisa                                    interesse diálogo 
diversidade

coletividade



FORMAÇÃO  CONTINUADA:  ENCONTRO  AMPLIADO
14 de março \ das 19 às 22 horas \ Faculdade de Educação/UFG

OBJETIVOS 

 Socializar brevemente o Projeto para Formação
Continuada (objetivos, eixos, metodologia,
documentação, avaliação e cronograma).

 Ampliar, por meio dos conceitos e experiências
pedagógicas, os conhecimentos teórico-
metodológicos dos coordenadores pedagógicos e dos
apoios sobre Diagnóstico.

 Dialogar, ressignificar e aperfeiçoar a ação
pedagógica do corpo institucional, para o
desenvolvimento de uma práxis que respeite a
trajetória histórico-social e a condição trabalhadora
dos sujeitos educandos.



 1. Informes: Fichas de avaliação (descritiva) e de Saberes de
Experiências. (Jaqueline–GEJA) 10 min.

 2. Socialização do Projeto de Formação Continuada para os
Professores da EAJA – 2016. (Renusia–GEAJA) 15min.

 3. Socialização: experiências das EM Marília Carneiro e Pedro Costa
de Medeiros. (coord. pedagógicos – CRE) 10min.

 4. Diálogo teórico sobre Diagnóstico. Retomada do estudo sobre
metodologia do trabalho pedagógico, aprofundando a discussão
acerca de diagnóstico sociocognitivo, concepções de currículo, base
curricular paritária, interdisciplinaridade, trabalho coletivo. (Maria
Emília - FE).

 4.1 Socialização de experiência sobre Eixo Temático na EM Joel
Marcelino. (Gláucia) 60min.

 5. Atividade em grupo (apoios, coord. pedagógicos e GEAJA) 60min.

 5.1 Divisão dos grupos por CRE – Bretas (Izabel e Cátia), Thomé
(Fabiano e Marisa), Central (Jaqueline e Francisco), Jarbas (Márcia
e Marcos Pedro), Brasil (Renúsia e João)

 5.2 Problematização (refletir e problematizar conhecimentos e
práticas)

 5.3 Levantamento e planejamento das necessidades formativas nas
escolas.



Projeto de Formação Continuada para 
professores da EAJA - 2016

OBJETIVOS

 1. Reconhecer e valorizar a importância da ação conjunta e
articulada entre a FE/UFG, a GEAJA, as CRE, a GEFPE da SME e o
Fórum Goiano de EJA nos processos de formação continuada dos
profissionais da EAJA, o que se materializa em todas as ações de
formações e acompanhamento.

 2. Promover o efetivo diálogo entre os saberes da prática
educativa e os conhecimentos teórico-metodológicos, na
perspectiva de superar o distanciamento entre a teoria e a
prática, mobilizando os educadores à materialização da Proposta
Político-Pedagógica da EAJA em cada unidade escolar, como fruto
de uma ação consciente, intencional e planejada, bem como a
sua sistematização, registro e análise crítico-reflexiva.

 3. Estimular e valorizar movimentos formativos autônomos,
concebidos como ação resultante da conscientização de que
estudo, pesquisa e reflexão sobre o fazer pedagógico é inerente e
fundamental à atividade docente, constituindo-se como tentativas
de suprir necessidades e interesses da práxis pedagógica.



 4. Compreender que a decisão dos sujeitos de participar, ou não,
das ações de formação está estreitamente relacionada aos motivos,
às necessidades, às condições objetivas e subjetivas e à atividade
educativa, fazendo com que cada encontro formativo constitua-se
como um espaço\tempo com sentido e significado para todos os
sujeitos envolvidos.

 5. Valorizar e ressaltar o papel do coordenador pedagógico e do
apoio técnico-professor na articulação da formação de professores,
compreendendo-a como uma construção social que ocorre no
contexto escolar e que consiste em um processo complexo e
multideterminado, não se restringindo a cursos, mas que favorece a
construção coletiva de conhecimentos, introduz uma fecunda
inquietação contínua com o já conhecido, motivando viver a
docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e
dialética com o novo.

 6. Favorecer a assunção de que não há ensino sem pesquisa,
compreendendo-a como fundamental ao professor, como busca do
não conhecido ou aprofundamento/revisão do conhecimento
existente, caminhando no sentido de anunciar a verdade e pensar
certo, o que pressupõe rigorosidade, curiosidade epistemológica,
estar aberto a, o respeito ao senso comum dos educandos no
processo de construção do conhecimento crítico, com vistas à
formação da consciência crítica e o estímulo à pesquisa do/pelo
educando.



 6. Reafirmar o educador como sujeito, como fazedor de
história, que, em diálogo e ação coletiva, é passível de
provocar processos e transformações nos espaços
escolares.

 7. Realizar, ao longo do desenvolvimento do processo de
formação, a escuta aos sujeitos (profissionais da educação
e educandos) e a avaliação deste processo por meio de
pesquisas, bem como das condições que contribuem e/ou
interferem em seu andamento.

 8. Promover, acompanhar, registrar, sistematizar, divulgar,
avaliar e analisar os dados da formação continuada de
professores da EAJA da SME.

 9. Contribuir por meio da formação continuada com as
práticas a serem desenvolvidas nas escolas, com vistas ao
acesso, à permanência, ao acompanhamento e ao processo
de ensino-aprendizagem significativo na EAJA com sucesso
escolar.



EIXOS

Os eixos norteadores dessa formação foram
levantados contemplando as dimensões da PPP
da EAJA: Currículo e concepções, Sujeitos da
EAJA, Metodologia do Trabalho Pedagógico,
Avaliação da Aprendizagem e Organização
do Trabalho Pedagógico.

Por meio destes eixos buscar-se-á trabalhar
diversos conteúdos e temas a partir de um
arcabouço teórico que contribua na compreensão
de conceitos e concepções fundantes da EJA,
bem como na análise das práticas empreendidas,
buscando problematizá-las e fundamentá-las,
num movimento de ação-reflexão-ação que
possibilite a (re)construção de conhecimentos.



Pretende-se desenvolver um processo de formação
continuada em que o dialogo seja permanente,
constituindo-se em princípio metodológico. Entende-se que
não existe hierarquia entre os participantes e tampouco
descompromisso, pois se parte do fundamento que,
conforme Freire: O diálogo não pode converter-se num bate
papo desobrigado que marche ao gosto do acaso entre
professor ou professora e alunos”. (FREIRE, 1987, p. 118)

A formação continuada desenvolver-se-á, inicialmente, com
conteúdos elencados pela GEAJA e GEFPE por meio de
instrumentos de pesquisa vindos da escola, como parte do
movimento de Avaliação e Reescrita da PPP da EAJA. E tal
dinâmica exige uma contínua escuta atenta e
compromissada dos sujeitos do processo em relação aos
desafios, limites e possibilidades vivenciadas no trabalho
com a EAJA.

Metodologia



Desenho dos encontros 
 Reuniões semanais e/ou quinzenais entre FE, GEAJA e GEFPE para

planejar os encontros de formação.

 Encontros formativos aos apoios técnico-professores das CRE,
GEFPE e GEAJA para estudo teórico e prático reflexivo, necessário
ao desenvolvimento do trabalho pedagógico na EAJA.

 Encontros formativos com apoios técnico-professores e
coordenadores pedagógicos, visando o estudo coletivo, numa
articulação entre os diferentes profissionais e suas funções, e o
planejamento reflexivo dos momentos de formação na escola.

 Formação na escola: momentos coletivos mensais, envolvendo o I
e o II segmentos, mediados pelo coordenador pedagógico e apoio
técnico-professor, de estudo, reflexão coletiva e planejamento,
considerando as especificidades de cada escola.

 Encontros mensais entre GEAJA, FE, GEFPE e CRE para avaliação
coletiva de todas as ações, na perspectiva de redimensionar o que
for necessário, perseguindo o ideário e os objetivos almejados em
todas as dimensões do projeto de formação continuada.



SISTEMATIZAÇÃO\DOCUMENTAÇÃO

Como apropriar e dar conta da nossa trajetória de reflexões,
experiências, emergências, intuições, momentos e
produções inéditas, significativas e irrepetíveis acumuladas
durante o processo de formação, a fim melhor compreender
nossas práticas, extrair saberes e aprendizados,
comunicando-as e compartilhando-as, em um legítimo
processo de construção coletiva e colaborativa do
conhecimento e da práxis?

Persegue-se uma sistematização e documentação que
transcenda um fazer burocrático e exageradamente
formalista, pautado em preenchimentos de formulários ou
em mera elaboração de resumos de textos teóricos.

Defende-se é uma proposta de sistematização de experiências
comprometida com o fortalecimento da identidade
profissional dos sujeitos envolvidos, com a democratização
da gestão dos saberes, que se identifica com a dinâmica do
aprender a aprender, que vislumbra a construção coletiva de
conhecimentos voltados a uma ação transformadora da
realidade. (Oscar Jara, 2012, p. 12)



Avaliação

A avaliação compreendida como uma ação
constitutiva de todo o processo de formação,
com caráter de acompanhamento do processo,
que deve estar presente de modo
interseccionado entre cada ação realizada e
aquela em planejamento, trazendo para o
processo as reais necessidades dos sujeitos
envolvidos, bem como conteúdos e ações não
previstas inicialmente, provocando, assim, as
análises e os redimensionamentos necessários a
um projeto que se pretende fiel às suas
intenções e objetivos e, em especial, aos seus
princípios de dialogicidade e de construção
coletiva.



 Registrar e sistematizar: o projeto de formação; as ações
planejadas e realizadas durante o processo, produções
(relatos de experiências individuais e\ou coletivos, trocas
de experiências, artigos); memórias; fotografias; vídeos;
avaliações, documentando-os virtualmente e em portfólio.
(GEAJA, GEFPE, FE)

 Filmar e editar os encontros de formação de apoio e
ampliados, disponibilizando-os por meio do portal do
Fórum Goiano de EJA. (GEAJA, GEFPE, FE)

 Elaborar instrumentos avaliativos do processo de
formação continuada e das condições de seu
desenvolvimento, aplicar e tabular os dados com vistas à
análise de possíveis intervenções para a melhoria do
processo. (GEAJA, GEFPE, FE, CRE, UE)

Os papéis na documentação



 Produzir sínteses mensais das ações de formação em
todos os seus âmbitos: formação de apoios, formação
ampliada, formação na escola, articulando-as,
analisando-as e avaliando-as. A socialização (oral e
escrita) dessas sínteses deverá ocorrer em reuniões
mensais com a GEAJA\GEFPE\FE. (CRE)

 Orientar e acompanhar a sistematização dos portfólios
por unidade escolar e extensões. (GEAJA, GEFPE, CRE)

 Organizar um portfólio, contendo: planejamento das
ações de formação na escola, frequência, material
bibliográfico utilizado, produções (relatos de experiências
individuais e\ou coletivos, trocas de experiências,
artigos), relatórios reflexivos das ações de formação na
escola, avaliações, fotografias, vídeos etc. (UE, CRE)




