
 
 

REDE DE PARTILHA: EJA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Convidamos você, envolvido(a) com a EJA, a participar da atividade de extensão on-line gratuita: "Rede de 
partilha de conhecimentos: EJA em tempos de pandemia", organizado pelo Fórum de Educação de Jovens e 
Adultos de São Paulo, em parceria com o Portal dos Professores da Universidade Federal de São Carlos. 

 

Público alvo Gestores, Professores/Educadores, Pesquisadores, Estudantes da EJA (de diversos 
municípios e regiões do estado de São Paulo), Estudantes da graduação e pós- 
graduação interessados no tema. 

Objetivo Compartilhar e discutir ações e políticas referentes a ordem do direito e do 
desenvolvimento de práticas pedagógicas emancipatórias na EJA em tempos de 
pandemia. 

Período 15 de setembro a 15 de dezembro de 2020 

 
 
 
 
 
 

 
Organização da 
atividade de 
extensão e carga 
horária 

Atividade Carga 
Horária 
Mensal 

Total 

- Participação nos Encontros mensais do Fórum 
EJA SP- voltados à defesa do direito à educação 
das pessoas jovens, adultas e idosas. 
(Datas e horários previstos: 24/09, 22/10 e 19/11 – 
das 17h às 19h) 

2h 6h 

- Participação nos Cafés pedagógicos mensais para 
diálogo sobre busca de práticas emancipatórias na 
EJA. 
(Datas e horários previstos: 15/09, 14/10 e 10/11 – 
das 17h às 19h) 

2h 6h 

- Participação em fóruns de discussão assíncronos, 
disponibilizados no ambiente virtual da Rede de 
partilha de conhecimentos: EJA em tempos de 
pandemia, para continuidade da discussão e 
aprofundamento da compreensão dos temas 
abordados nos Encontros mensais do Fórum EJA SP 
e nos cafés pedagógicos mensais 

2 fóruns de 
3h 
(6h 

mensais) 

18h 

Total Parcial 30h 

Produção de um relato de experiência sobre as 
temáticas em questão, a partir de roteiro a ser 
apresentado 

30h 

Total Geral 60h 

Observação: 
Para receber a certificação é necessário que o participante obtenha ao menos 75% de 
frequência nos Encontros mensais do Fórum EJA SP e Cafés Pedagógicos síncronos 
(por meio de preenchimento de lista de presença), bem como nos Fóruns de discussão 
assíncronos. Conforme indicado no quadro apresentado, a carga horária total é 30 h. 
Para o participante que optar por elaborar ainda um relato de experiência, a partir de 
roteiro a ser apresentado, a carga horária total da atividade de extensão terá o acréscimo 
de 30 horas. 

Inscrição pelo link https://forms.gle/Hk8rGEmfLrcgrN168 

Dúvidas E-mail: rededepartilha@gmail.com 
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