
                                                                                   

Proeja FIC 
Formação Continuada de Professores 

Programação Geral

Data: 23/02/2015
Local: Faculdade de Educação/Universidade Federal de Goiás – Praça 
Universitária

->  Datas dos encontros 2015/1: 02 e 23.02; 16 e 30.03; 13.04; 04 e 25.05;
08.06/2015

->  Eixos  orientadores  da  formação:  identidade,  conhecimento  e  trabalho,
tomados ora como princípios, como categorias e/ou como referencial teórico
metodológico no processo formativo. 

-> Temas:
 Retomada: Diagnóstico sociocognitivo (registro individual  e coletivo da

realidade socioeconômica dos sujeitos; diagnóstico das aprendizagens);
Organização curricular (Tema Gerador, Eixos Temáticos e Projetos de
Ensino-aprendizagem);  Relação  sujeitos  e  mundo  do  trabalho:
discussão  da  realidade  do  trabalho  e  do  trabalhador;  Mundo  do
Trabalho/Educação  Profissional;  Leitura  e  escrita;  Alfabetização  de
educandos  no  2º  segmento  do  Ensino  Fundamental;  Sistematização
coletiva para continuidade da experiência.

 Sujeitos  educandos  da  EAJA:  a) temas  ligados  a  juventude:  seus
anseios; adultos e idosos e seu desenvolvimento; desafios diante das
dificuldades  do  dia-a-dia  (trabalho  e/ou  desemprego,  salário  baixo,
problemas familiares, problemas financeiros); jovens e as drogas; como
motivar o adolescente e/ou o jovem, adultos/idosos a permanecerem na
escola;  questões  geracionais  e  respeito  aos/pelos  colegas  adultos  e
idosos;  gênero; 

 Currículo Integrado e Interdisciplinaridade;
 Reorganização  pedagógica  (docência  compartilhada,  avaliação,

evasão); 
 Planejamento de atividades significativas na EJA; práticas pedagógicas

que considerem a diversidade da EJA.
 Outros temas advindos das discussões e demandas da escola.
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