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ORIENTAÇÕES DE JANEIRO A JULHO/2015

Cronograma de atividades 

 Sistematização e análise da experiência do Proeja-FIC/Pronatec com produção
de texto e slides para apresentação do Seminário da Formação Continuada do
Proeja-FIC e Obeduc na Faculdade Educação/UFG - dias 19, 20 e 21.01.2015;

 Elaboração dos pôsteres para o Seminário Obeduc;
 Seminário da Pesquisa Obeduc - dias 05 e 06.02.2015;
 Escrita de relato de experiência para o Seminário Nacional de Formação de

Educadores de Jovens e Adultos - até 23.02.2015;
 Tabulação dos dados dos Questionários dos alunos do Proeja-FIC - 02.03.2015

até 06.04.2015;
 Estudos a partir dos temas abordados nos questionários para análise dos dados

presentes nos mesmos: EJA e Educação Profissional; disciplina e indisciplina,
questões  geracionais;  interdisciplinaridade,  docência/regência  compartilhada,
integração  dos  conteúdos;  Proposta  Político  Pedagógica  da  EAJA;
Planejamento;  conteúdos  significativos;  metodologia;  tipos  de  aulas;
dialogicidade  e  antidialogicidade,  organização  didático-pedagógica,  entre
outros temas que forem sistematizados - 06.04.2015 a 30.06.2015;

 Escrito de textos analíticos sobre os dados da sistematização dos questionários
e discussão coletiva sobre os mesmos - 04.05.2015 a 10.07.2015;

 Revisão dos textos - 10.07.2015 a 31.07.2015;
 Participação das formações continuadas realizadas como parte do Projeto de

Extensão Educação de Jovens e Adultos: Fórum Goiano de EJA e Grupo de
Estudos  de  Educação  de  Adolescentes,  Jovens  e  Adultos  (GEAJA),  da
Faculdade de Educação da Universidade Federal  de Goiás (FE/UFG), e em
parceria com o Fórum Goiano de EJA e a SME de Goiânia, com participação
quinzenal na FE/UFG e na escola, atuando em apoio ao coordenador e ao apoio
pedagógico da Unidade Regional da SME de Goiânia - Formações na FE/UFG:
23 fev.;16 e 30 mar.; 13 abr.; 04 e 25 maio; 08 jun.; Planejamentos na escola:
11 fev.; 06 e 25 mar.; 10 abr.; 15 e 29 maio; 12 jun.
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