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Formação Continuada de Professores da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

 

 

APRESENTAÇÃO  

Não tenho caminho novo. 

O que tenho de novo é um jeito de caminhar. 

Thiago de Mello 

 

 

O presente Projeto tem por objetivo apresentar as ações de caráter formativo 

empreendidas pela Educação de Jovens e Adultos (EAJA), da Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte de Goiânia (SME). Essa formação continuada está baseada na reflexão-ação-reflexão acerca 

dos conhecimentos científicos, pedagógicos e prática docente, com vistas a contribuir para a 

materialização da Proposta Político-Pedagógica da EAJA, em cada unidade escolar da Rede 

Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (RME de Goiânia).  

Nesse contexto, a necessidade de um projeto de formação continuada para os 

educadores dessa modalidade torna-se contundente quando se verifica, em âmbito geral, que a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), embora legalmente seja compreendida como integrante da 

Educação Básica, não está, ainda, devidamente ofertada na formação inicial em Instituições de 

Educação Superior. Daí a formação continuada configurar-se como projeto essencial para o 

desenvolvimento de uma práxis pedagógica que respeite a trajetória histórico-social e a condição 

trabalhadora dos seus sujeitos educandos, para os quais o direito à escolarização chega 

posteriormente, que nem por isso deve ser ofertado como concessão ou assistencialismo, mas como 

direito pleno e legal: 

 
Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho. (LDBEN, 1996, p. 58) 
 

Na prossecução de um processo de formação iniciado em 2016, não se trata apenas de 

reconhecer a importância da formação continuada como elemento inerente à práxis pedagógica. 

Este projeto pretende manter essa formação, concebendo-a como um complexo articulado em que 

os diferentes sujeitos do processo se reconheçam e tenham a efetiva oportunidade de, individual e 

coletivamente, ampliar seus conhecimentos e, assim, incidir em um fazer pedagógico consciente, 

intencional e planejado. 
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Apontado como um documento ainda pouco conhecido pelo coletivo de educadores da 

EAJA, a Proposta Político-Pedagógica necessita ser conhecida, explorada, materializada e, 

sobretudo, a partir de sua vivência, problematizada e aprimorada no interior de cada instituição 

escolar, o que se configura como condição necessária a uma educação para adolescentes, jovens, 

adultos e idosos que reconheça seus sujeitos, suas identidades e suas necessidades, em uma 

perspectiva de superação da exclusão, de acesso aos bens culturais e, sobretudo, de transformação 

social.  

Alinhados com o pensamento de Freire, que concebe a educação como um ato político e 

emancipatório, está posto o desafio de pensar este projeto de formação continuada como uma ação 

coletiva. Assim, pretende lançar um novo olhar sobre o desenvolvimento pessoal e profissional e 

deseja desvelar um panorama de formação continuada a ser construído, a fim de que o coletivo de 

educadores assuma a atividade de ensino e aprendizagem como orientadora dos processos 

formativos.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A finalidade deste documento consiste em organizar e orientar política e 

pedagogicamente a formação da EAJA, em uma perspectiva de continuidade e de diálogo 

permanente. Assim, de inspiração dialógica e baseado no princípio freireano de coerência, 

compreendido como um compromisso de aproximação entre o que se fala e o que se faz, este 

projeto é interpelado a todo tempo por várias questões fundamentais: O que pensam os educadores 

sobre formação continuada? Quais são suas necessidades formativas? Quais as demandas da prática 

das salas de aula? Como a PPP da EAJA, com seus conceitos, princípios e aparato teórico-

metodológico, está posta nos estudos de formação continuada e nas situações de ensino-

aprendizagem da EAJA? Qual metodologia adotar para que o diálogo e a participação não sejam 

elementos que apenas adjetivam, mas que materializam uma formação dialógica e significativa aos 

sujeitos envolvidos? Como construir processos formativos com e não para os sujeitos? Como 

superar o transmissionismo/informacionismo e práticas de formação alienantes? Como efetivamente 

operar nessa perspectiva se muitos estudos teóricos tendem a excluir a visão dos professores como 

sujeitos do bojo de pesquisas e construção de conhecimentos? 

Nessa direção, pensar sobre as decisões que precisam ser tomadas na docência nos 

remete a pensar no papel formativo para a prática educativa. Requer pensar na natureza do aprender 
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como processo mediado e não isolado, aprender em coletividade, nas trocas socioculturais que são, 

em parte, responsáveis pela constituição, pela formação desse próprio sujeito que educa o outro e se 

educa ao mesmo tempo. Pressupõe superar a crítica pela crítica que não gera transformação, 

enfatizando uma ação pedagógica que propicie consensos ético-políticos que levem em conta o 

equilíbrio entre a instrução informativa e a reinvenção e construção do conhecimento. Implica 

oportunizar momentos em que o diálogo é valorizado, ouvindo e vendo o saber fazer provenientes 

da própria prática. Implica ter outra postura diante desse ser adulto inserido em uma práxis social, 

que também constrói sua própria identidade profissional, no exercício de sua prática.  

Orientados pela compreensão freireana de que somos sujeitos inacabados, em constante 

formação pela linguagem e na interação, é que o diálogo, neste projeto de formação continuada, 

deve ser compreendido não somente como princípio, mas, de modo especial, como método de 

trabalho. Nas palavras de Freire: 

 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes (FREIRE,1987, p.79). 
 

Assim, propor o diálogo como princípio e como método de trabalho, neste projeto de 

formação continuada, implica não apenas empreender ações que ampliem o repertório de saberes e 

conhecimentos teóricos e bibliográficos sobre a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, mas, 

especialmente, estudo, observação, pesquisa e reconhecimento dos saberes dos sujeitos envolvidos, 

em uma dinâmica articuladora da teoria e da prática que possibilite a reflexão, a problematização de 

conceitos, saberes e práticas, rompendo com processos automatizados e\ou pouco intencionais, na 

busca por um rigoroso e amoroso1 posicionamento político em defesa de uma educação 

problematizadora e crítica, que promova aos educandos a possibilidade de construção de novos 

saberes e conhecimentos. 

Tomando o diálogo como princípio e metodologia, esse projeto vem sendo 

(re)construído desde 2014 a partir de diversas escutas aos profissionais (educadores, diretores, 

coordenadores, apoios/técnico-professores) e educandos, para o levantamento das temáticas a serem 

desenvolvidas.  

Por outro lado, a forma de organização da formação continuada resulta da reflexão a 

                                                 
1   Refere-se ao conceito de amorosidade proposto por Paulo Freire que se relaciona à escuta, ao diálogo, ao 

acolhimento, ao desejo de liberdade social e política, em uma perspectiva de transformação da realidade. 
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partir do processo de planejamento, vivência, sistematização e avaliação da experiência da 

formação continuada desenvolvida no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e 

Continuada (Proeja-FIC), no período de 2010 a 2012, em uma escola, e que de 2013 a 2015 

estendeu-se para 10 escolas na Rede Municipal de Educação de Goiânia; quando passou a ser 

acompanhado pela pesquisa do Observatório da Educação (Obeduc): Desafios da Educação de 

Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, 

mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais, da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás (FE/UFG). 

Assim, a reflexão sobre o processo de formação desenvolvido pela SME de Goiânia, 

tanto pela Gerência de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, pelas Coordenadorias 

Regionais de Educação (CRE) da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) e 

da experiência do Proeja-FIC apontou para a necessidade da reorganização da formação continuada 

da EAJA na SME de Goiânia.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver um processo formativo contínuo e sistematizado, em uma abordagem crítica 

reflexiva da prática educativa do educador, com vistas ao acesso e à permanência dos educandos na 

escola, ao acompanhamento e na busca de novas aprendizagens significativas na EAJA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Reconhecer e valorizar a importância da ação conjunta e articulada entre a FE/UFG, a GEREJA, 

as CRE, a GERFOR da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) e o Fórum 

Goiano de EJA nos processos de formação continuada dos profissionais da EAJA. 

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.  

3. Estimular e valorizar movimentos formativos, concebidos como ação resultante da 

conscientização/compromisso ético-político de que o estudo, a pesquisa e a reflexão sobre o fazer 

pedagógico são inerentes e fundamentais à atividade docente.  
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4. Compreender que a decisão dos sujeitos de participar ou não das ações de formação continuada 

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. Reafirmar o educador como sujeito, como fazedor de história, que, em diálogo e ação coletiva, é 

provocador de processos e transformações nos espaços escolares. 

6. Valorizar e ressaltar o papel do coordenador pedagógico e do apoio técnico-professor na 

articulação da formação de professores, compreendendo-a como uma práxis social que ocorre no 

contexto escolar e que consiste em um processo complexo e multideterminado. 

7. Reconhecer que não há ensino sem pesquisa, compreendendo-a como ação fundamental ao 

professor enquanto busca do conhecimento crítico, o que pressupõe rigorosidade, curiosidade 

epistemológica, estímulo à pesquisa do/pelo educando e respeito ao seu senso comum.  

8. Realizar, ao longo do desenvolvimento do processo de formação, a escuta aos sujeitos 

(profissionais da educação e educandos), a avaliação do processo por meio de pesquisa, bem como 

das condições que contribuem e/ou interferem em seu andamento. 

9. Promover, acompanhar, registrar, sistematizar, divulgar, analisar e avaliar os dados da formação 

continuada dos professores da EAJA da SME. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Apoiado em Freire (2004, p. 98) quando afirma que a educação sozinha não transforma o 

mundo, mas que “A educação é uma forma de intervenção no mundo”, é fundamental uma proposta 

de formação continuada de educadores de EJA em uma perspectiva de educação problematizadora e 

dialógica, de caráter histórico-crítica dos homens, possibilitando ao sujeito reconhecer a si e a 

realidade como inconclusos e inacabados. 

Uma formação que compreenda o educando da EAJA como um sujeito histórico, com 

experiências distintas, individual e social, capaz de sonhos, de significados, em seu contexto de 

conflitos e exclusão, em sua diversidade, que exige formação continuada das equipes pedagógicas: 

o que perpassa desde a constituição de diagnóstico - que estabelece um diálogo entre escola e 

educando nos aspectos socioeconômicos, culturais, históricos e de desenvolvimento da 

aprendizagem - à ressignificação curricular, que permite a construção de seu conhecimento, 

conforme sua especificidade de educando trabalhador, inserido ou não no mercado de trabalho; a 
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vivência dos princípios da educação popular, do trabalho interdisciplinar e coletivo na escola, entre 

outros aspectos. Como afirmam Albuquerque e Leal (2006, p. 53). 

 

Na verdade, cada vez mais, sabemos que, para ensinar a ler e escrever a jovens e adultos uma série de 

saberes são necessários. Um agrupamento de adultos é caracterizado por uma grande heterogeneidade. 

São pessoas com experiências e bagagens distintas providas das vivências no campo familiar, social e 

no mundo do trabalho. Há os jovens, adolescentes, os adultos e os mais adultos – a terceira idade. [...] 

Essa diversidade de trajetórias requer um melhor preparo do educador; logo, não é mais fácil que 

ensinar para crianças. Também não é como afirmou Lourenço Filho, mais simples. Via de regra, o 

adulto é visto e se vê como alguém que “perdeu tempo”, que não aprendeu no momento propício e 

que se encontra com a “cabeça dura” para se envolver em novos processos de formação. Essas 

características exigem um “olhar diferenciado” para esse público exigindo propostas pedagógicas 

adequadas e metodologias apropriadas para a educação de adultos. 
 

Dados de pesquisas e de escutas realizadas com educandos e professores demonstram a 

importância de ações que assegurem o atendimento aos adolescentes, jovens, adultos e idosos que 

não tiveram escolaridade em tempo regular ou que dela foram excluídos. Faz-se necessário, assim, 

considerar as peculiaridades e especificidades dos sujeitos educandos, contribuindo para a 

superação da evasão, da cultura de repetência, garantindo-lhes acesso aos saberes e conhecimentos 

como condições para a vida cidadã. 

Assim, a PPP da EAJA constitui-se na principal referência das ações formativas, em uma 

perspectiva de aprofundar os estudos das suas principais dimensões – Sujeitos, Currículo, 

Metodologia, Avaliação e Organização do Trabalho Pedagógico – de modo a articular o 

conhecimento teórico à prática, visando a uma práxis educacional cada vez mais consciente e fiel ao 

seu ideário.  

Nesse cenário de formação continuada, cujos percursos desenham trajetórias de muitas idas 

e vindas, a perspectiva curricular como processo aparece nas unidades educacionais como um dos 

maiores desafios, que apontam como dificuldade a articulação do diagnóstico cognitivo-cultural na 

construção curricular; a integração entre os saberes de experiências e os conhecimentos científicos 

sistematizados; a superação da fragmentação curricular, assim como da hierarquização dos 

conhecimentos; a efetivação da interdisciplinaridade e do trabalho coletivo; a compreensão dos 

tempos de aprendizagem dos educandos.  

Quanto à dimensão Sujeitos, os principais desafios são a diversidade etária, com crescente 

juvenilização do público escolar; a acentuação da violência e da drogadição no ambiente escolar; a 

compreensão dos processos mentais de desenvolvimento e aprendizagem do educando idoso; os 

conflitos (explícitos ou silenciados) envolvendo as questões de gênero, da sexualidade e das 

relações étnico-raciais e intergeracionais. 
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No que tange à Avaliação, os resultados de aprendizagem têm se constituído desafio não 

apenas para a EAJA, mas para toda a RME, haja vista que a Avaliação Diagnóstica em Rede, cuja 

ação vem sendo desenvolvida desde 2007, tem reiteradamente demonstrado uma realidade 

preocupante. E embora dados de 2016 indiquem um importante avanço na EAJA, o tema constitui-

se fundamental nesse processo de formação continuada, não apenas porque os atuais resultados 

ainda devem ganhar contornos mais significativos, mas, sobretudo, porque se trata de sujeitos 

educandos pertencentes à classe trabalhadora, marcada historicamente pela injustiça social, 

econômica, cultural etc., para a qual a escolarização de qualidade social constitui-se não apenas via 

para o acesso, mas para a participação e construção do conhecimento sistematizado, em uma 

perspectiva de protagonismo social, com repercussão no mundo trabalho e na efetiva participação 

cidadã. Tal cenário impõe-se, portanto, como a necessidade de uma melhor compreensão dos 

processos avaliativos.  

Na EAJA a avaliação deve ser assumida como constitutiva do processo de ensino e de 

aprendizagem, cujo compromisso com o agir refletido e planejado se revela na definição dos 

objetivos a serem alcançados, no levantamento investigativo dos conteúdos a serem trabalhados e 

na forma de abordá-los. É necessário que se desenvolva uma proposta de avaliação interessada em 

compreender processos de desenvolvimento e de aprendizagens humanos, a qual se caracteriza pelo 

diagnóstico, que mapeia percursos contínuos de cada educando, suas dificuldades, seus interesses, 

suas necessidades, suas experiências e vivências culturais, suas relações com o saber, suas atitudes e 

maneiras de aprender, constituindo-se objeto de investigação pelo coletivo de professores.  

No que tange à Organização do Trabalho Pedagógico, é fundante a compreensão de que a 

escola é educativa em si mesma, pelas circunstâncias de seu relacionamento com a sociedade, sendo 

educativa em sua dinâmica, em sua forma de ensinar e de aprender e na organização de seu 

trabalho. Nessa perspectiva, é importante compreender e assumir a escola como um espaço de 

direito do cidadão e como lócus onde atuam sujeitos socioculturais e históricos que se formam 

mutuamente nas relações interpessoais, em uma perspectiva efetivamente democrática, dialógica e 

de valorização do tempo/espaço do encontro. 

Dessa forma, além da Proposta Politico-Pedagógica da EAJA (2016), constituindo-se na 

principal referência dessa proposta de formação continuada, o trabalho pautar-se-á nos escritos de 

autores como: Arroyo (2007, 2011); Brasil (2009); Candau, Moreira (2007); Carvalho (2009); 

Freire (1987; 1995; 1979; 1982; 1987; 1992; 1995b; 1997); Gadotti (2007); Giubilei (2010); 

Goiânia (2013); Holliday (2006, 2012); Jara (2012); Machado, Rodrigues (2011); Oliveira, Paiva 
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(2004); Oliveira (1999); Paro (1999); Schwartzman (2012); Silva, Klein (2012); Silva (2010 a; 

2010 b); Vasconcellos (2000); Vasconcelos (2012); Vygotsky (1991, 1998), entre outros. 

 

METODOLOGIA 

 

Uma proposta de formação continuada para os apoios técnico-professores (GEREJA, 

GERFOR e CRE) e professores que trabalham na EAJA requer uma metodologia de trabalho 

dialógica e que reconheça os saberes construídos por esses sujeitos no trabalho com a modalidade.  

Nessa perspectiva, acredita-se ser possível a construção coletiva de um processo 

formativo que dialogue, teoricamente, com as práticas vivenciadas pelos diversos sujeitos da 

formação, buscando compreender percursos e problematizar práticas docentes, com vistas à 

efetivação de uma caminhada formativa que contribua na constituição de sujeitos pesquisadores de 

suas práticas. 

Pretende-se, desse modo, desenvolver um processo de formação continuada em que o 

diálogo seja permanente, constituindo-se no princípio metodológico a ser perseguido. Entende-se 

que não existe hierarquia entre os participantes e tampouco descompromisso, pois parte do 

fundamento que, conforme elucida Freire, (1987, p. 118), o “diálogo não pode converter-se num 

bate papo desobrigado que marche ao gosto do acaso entre professor ou professora e alunos”.  

Promover uma formação contínua que dialogue com todos os participantes se constitui 

em inúmeros desafios, porém se acredita ser esta a estratégia metodológica capaz de possibilitar um 

movimento de ação-reflexão-ação, em que surjam temas que possam (re)direcionar essa ação, 

sempre que necessário. 

Para tanto, a dinâmica de formação apresenta, inicialmente, o seguinte desenho: 

• Reuniões semanais ou quinzenais entre representantes da FE, GEREJA e GERFOR, para 

planejar os encontros de formação de apoios técnico-professores e os de formação ampliada. 

• Encontros formativos aos apoios técnico-professores das CRE, GERFOR e GEREJA, para 

estudo teórico e prático reflexivo de temáticas necessárias ao desenvolvimento do trabalho 

pedagógico na EAJA.  

• Encontros formativos com apoios técnico-professores e coordenadores pedagógicos 

(formação ampliada), tendo em vista o estudo coletivo, em uma articulação entre os 

diferentes profissionais e suas funções, e o planejamento reflexivo dos momentos de 

formação na escola. 
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• Formação na escola: momentos de estudo individual e\ou em pequenos grupos semanais e 

momentos coletivos mensais, envolvendo o I e o II Segmentos, mediados pelo coordenador 

pedagógico e apoio técnico-professor, com estudo, reflexão coletiva e planejamento, 

considerando as especificidades de cada unidade escolar.  

• Encontros bimestrais entre GEREJA, FE, GERFOR, CRE para avaliação coletiva de todas 

as ações de formação continuada, na perspectiva de redimensionar o que for necessário, 

perseguindo o ideário e os objetivos almejados em todas as dimensões deste projeto.  

 

DOCUMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

A necessidade de garantir formas de registro e documentação que revelem plenos em 

sentidos e significados é atravessada por uma questão fundamental: Como apreender e dar conta da 

nossa trajetória de reflexões, experiências, emergências, momentos e produções inéditas 

acumuladas durante o processo de formação, a fim de problematizar e melhor compreender nossas 

práticas, extrair saberes e aprendizados, comunicando-as e compartilhando-as, em um legítimo 

processo de construção coletiva do conhecimento e da práxis? 

Ao perseguir esse objetivo de sistematização e documentação que transcenda um fazer 

burocrático e exageradamente formalista, pautado em preenchimentos de formulários ou em 

elaboração de resumos e\ou sínteses de textos teóricos, o que se propõe é uma 

sistematização\documentação que possa ser compreendida como algo simples e possível, afastando 

a ideia de que se trata de uma ação muito complicada e reservada a especialistas e com a exigência 

de instrumentação precisa e dedicação de longo período de tempo. Tal como aponta Holliday 

(2012), o que se defende é uma proposta de sistematização de experiências que se comprometa 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.  

Dessa forma, o que se propõe é que o ato de registrar e documentar as ações 

desenvolvidas na formação, bem como seus desdobramentos no processo de ensino e aprendizagem 

ganhem relevância a ponto de se tornar parte da cultura organizacional e pedagógica da EAJA. Os 

registros, quando bem trabalhados, são ferramentas essenciais para que “consigamos cada vez mais 

coerência entre o que pensamos, dizemos, sentimos, queremos e fazemos” (HOLLIDAY, 2012, p. 

57). 
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A avaliação deste projeto de formação continuada é compreendida como uma ação 

constitutiva de todo o processo de formação. Inicia-se com a preocupação sobre quais temáticas 

devem ser tratadas. Para tanto, Escolas, CRE, GEREJA e GERFOR realizam diagnóstico inicial das 

temáticas a serem estudadas e/ou aprofundadas, em um movimento de diálogo e avaliação constante 

das ações formativas (formação de apoios técnicos-professores, formação ampliada e formação na 

escola) e traz para o processo as reais necessidades dos sujeitos envolvidos. Dessa maneira, busca-

se (re)pensar as ações num movimento, que em parte concretiza-se no Planejamento das formações 

pela equipe da GEREJA, GERFOR e FE/UFG. Finalmente, pode-se afirmar que este projeto de 

formação pretende desenvolver-se em coerência com as intenções e objetivos apresentados e, em 

especial, com seus princípios de dialogicidade e de construção coletiva. 

A todos os sujeitos envolvidos neste projeto de formação continuada cabe a 

responsabilidade de sistematizar, compartilhar e avaliar suas ações e processos, assim definidos:  

 

Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – GEREJA 

Gerência de Formação GERFOR/ Faculdade de Educação – FE-UFG 

AÇÕES RESPONSÁVEIS 

  

Levantar e sistematizar dados relativos às necessidades 

formativas. 

GEREJA e GERFOR 

Elaborar o projeto de formação GEREJA, GERFOR e FE-UFG 

Registrar, sistematizar e avaliar as ações planejadas e 

realizadas durante o processo, (relatos de experiências 

individuais e\ou coletivos, trocas de experiências, artigos); 

memórias; fotografias; vídeos; avaliações, documentando-

os virtualmente e em portfólio. 

 

 

 

 

GEREJA, GERFOR e FE-UFG 

 

 

Produzir artigos e relatos de experiências para publicação 

em revistas de EJA. 

GEREJA, GERFOR e FE-UFG 

Filmar e editar os encontros de formação de apoio e 

ampliados, disponibilizando-os por meio do portal do 

Fórum Goiano de EJA.  

 

 FE-UFG 
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Elaborar, aplicar e tabular instrumentos avaliativos, 

semestralmente, referentes ao processo de formação 

continuada, com vistas à análise coletiva e à proposição de 

intervenções para a melhoria do processo.  

 

 

 GEREJA e GERFOR 

Planejar as Formações de Apoios e Formações Ampliadas 

(apoios e coordenadores pedagógicos). 

 GEREJA, GERFOR e FE 

Garantir espaço físico para a Formação de Apoios.  GERFOR, GEREJA e FE 

Produzir, em coerência com as regras do Conselho 

Municipal de Educação, relatório da formação para efeito 

de certificação dos professores. 

 

 

GERFOR  

Elaborar e entregar pauta, por escrito, aos participantes das 

formações. 

 GEREJA  

 

   Coordenadoria Regional de Educação  

Participar dos encontros formativos. 

Construir e desenvolver, em parceria com a GEREJA, GERFOR e FE, a pauta da Formação   

Ampliada. 

Contribuir com os coordenadores pedagógicos na construção da pauta da Formação na Escola. 

Participar e contribuir no desenvolvimento da Formação na Escola. 

Acompanhar e dialogar com coordenadores e professores no sentido de materializar a PPP da 

EAJA. 

Orientar e acompanhar a construção do portfólio.  

Produzir sínteses bimestrais das ações de Formação de Apoios, Ampliada, na Escola, 

articulando-as, analisando-as e avaliando-as. A socialização (oral e escrita) dessas sínteses 

deverá ocorrer em reuniões bimestrais com a GEREJA, GERFOR e FE -UFG. 

Acompanhar e orientar quanto à organização da lista de frequência. 

9 Organizar a socialização dos documentos da formação continuada (projeto, pautas, memórias, 

referências etc.) entre os articuladores e parceiro.  

 

    UNIDADES ESCOLARES 

Planejar, em parceria com apoio pedagógico, a Formação na Escola. 
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Desenvolver a Formação na Escola, em uma perspectiva crítica, em coerência com o proposto nas 

formações de coordenadores e com as necessidades reais das escolas. 

Organizar o portfólio, de maneira que possibilite o acompanhamento e a avaliação do processo 

formativo na escola e seus desdobramentos no processo de ensino e aprendizagem. 

Acompanhar e problematizar a construção do currículo, a partir de uma das metodologias 

indicadas na PPP da EAJA.  

Socializar, com outras escolas, quando solicitada, como o currículo vem sendo construído e 

desenvolvido na escola. 

Organizar lista de frequência dos participantes. 

Manter o portfólio organizado. 

 

 Considerações quanto à estrutura do Portfólio. 

 

1. O portfólio deve apresentar capa com o nome da escola, da Coordenadoria Regional de Ensino e 

especificar cidade e ano.  

2. A contracapa deve apresentar o elenco: direção, coordenação pedagógica, coordenação de turno 

(quando houver) e educadores da EAJA. 

3. Introdução (explanar sobre o objetivo geral da Formação na Escola). 

4. O registro de cada encontro formativo, na escola, deve conter pauta com tema, objetivos 

específicos, metodologia, registro das discussões, lista de participantes, local, encaminhamentos da 

ação formativa e avaliação. 

5. Deve conter produções, dos coordenadores e professores, que lhes possibilitem acompanhar e 

avaliar os avanços, os desafios e as possibilidades de mudanças do processo. 

6. A construção do portfólio não cabe somente ao coordenador pedagógico. Os professores devem 

participar ativamente de sua organização.  

 

Temas\conteúdos para a formação continuada – 2017: os conteúdos e temas a serem trabalhados, 

em 2017, objetivam atender às necessidades e interesses explicitados por apoios técnicos 

professores e coordenadores pedagógicos, nas ações formativas e no trabalho com professores. 

Partindo do princípio de que o processo formativo é dinâmico, a avaliação e o planejamento dos 
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encontros da formação continuada indicarão a metodologia mais adequada e possíveis alterações 

dos conteúdos.  

 

Cronograma dos encontros formativos com possíveis conteúdos – Apoio Técnico Professor. 

Data Conteúdo 

19/01/2017 Função do Apoio técnico professor (GEREJA, GEFOR e CRE). 

Regimento interno/ 2016. Avaliação da ação formativa 2016 – Análise 

crítica dos dados avaliativos da formação 

13/02/2017 Função do Apoio Técnico Professor quanto ao acompanhamento 

pedagógico e à formação continuada na escola. 

06/03/2017 Metodologias do Trabalho Pedagógico: Eixo Temático, Projetos de 

Ensino – Aprendizagem e Projetos de Trabalho.  

03/04/2017 A Proposta Metodológica à luz da realidade da escola: diagnóstico, 

trabalho coletivo e o processo ensino-aprendizagem. 

05/06/2017 Avaliação: instrumentos de avaliação e formas de registro. 

Avaliação das Ações formativas desenvolvidas no 1º semestre e 

encaminhamentos para o 2º semestre.  

07/08/2017 Planejamento da Formação do II Semestre a partir da avaliação feita em 

junho.  

Planejamento do VI Simpósio sobre sujeitos educandos da EAJA e os 

processos de aprendizagens. 

11/09/2017 Avaliação Diagnóstica: reflexão da aprendizagem do educando da EAJA 

e do fazer pedagógico do educador; o processo de ensino-aprendizagem 

e a diversidade dos sujeitos da EAJA. 

09/10/2017 Avaliação Diagnóstica: reflexão da aprendizagem do educando da EAJA 

e do fazer pedagógico do educador; o processo de ensino-aprendizagem 

e a diversidade dos sujeitos da EAJA. 

06/11/17 Diversidade na EAJA: A interdisciplinaridade na materialização do 

conhecimento. 

04/12/2017 Diversidade na EAJA: A interdisciplinaridade na materialização do 

conhecimento. O olhar reflexivo do processo de ensino-aprendizagem na 

EAJA à luz da formação continuada (Avaliação da Formação da EAJA). 

 

Formação Ampliada (Apoios Técnico–professores e Coordenadores Pedagógicos) 

Data Conteúdo 

30/01 Dados referentes ao processo de avaliação da formação da EAJA-2016, 

análise reflexiva na busca da articulação teórico-prática na continuidade 

dessa ação em 2017, tendo como referência a PPP da EAJA. 

Construção da pauta da Formação na Escola.  
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20/02 Função do Coordenador Pedagógico frente à formação continuada e à 

práxis pedagógica. 

Princípios Curriculares da EAJA. 

Construção da pauta da Formação na Escola. 

13/03 Conceitos e estruturas das Metodologias Pedagógicas previstas para a 

EAJA – com ênfase na metodologia adotada pelas unidades escolares. 

Organização da Formação na Escola. 

Construção da pauta da Formação na Escola. 

10/04 Problematização da prática pedagógica a partir de quadro síntese, 

preenchido pelo coordenador pedagógico, sobre o desenvolvimento da 

Metodologia adotada pela escola. 

Construção da pauta da Formação na Escola. 

15/05 Drogadição e Violência. (Profª Vera Morcelli / PUC Goiás). 

Construção da pauta da Formação na Escola. 

12/06 Avaliação: instrumentos de avaliação e formas de registro. 

Construção da pauta da Formação na Escola. 

14/08 O Processo de ensino-aprendizagem e a diversidade dos sujeitos da 

EAJA.  

Construção da pauta da Formação na Escola. 

18/09 Avaliação Diagnóstica (escolar e em rede): reflexão da aprendizagem do 

educando da EAJA e do fazer pedagógico do educador; o processo de 

ensino-aprendizagem e a diversidade dos sujeitos da EAJA.  

Construção da pauta da Formação na Escola. 

16/10 Avaliação Diagnóstica (escolar e em rede): reflexão da aprendizagem do 

educando da EAJA e do fazer pedagógico do educador; o processo de 

ensino-aprendizagem e a diversidade dos sujeitos da EAJA.  

Construção da pauta da Formação na Escola. 

13/11 Diversidade na EAJA: A interdisciplinaridade na materialização do 

conhecimento. 

Construção da pauta da Formação na Escola. 

11/12 O olhar reflexivo do processo de ensino-aprendizagem na EAJA à luz da 

formação continuada (Avaliação da Formação da EAJA).  
 

Ficha para Acompanhamento e Avaliação do Processo Formativo na Escola (Coordenador 

Pedagógico e Professores) 

Datas das ações realizadas 

Estudos desenvolvidos (Conteúdos) 

Responsáveis pelo planejamento e execução da ação formativa 

Resultados (reflexões e encaminhamentos). Em que medida os estudos e reflexões desenvolvidas 

têm incidido nas práticas pedagógicas? Mobilizaram os professores para o planejamento e 
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desenvolvimento de aulas que atendem as necessidades dos educandos da EAJA? 

Observações e demandas quanto à formação. 
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