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Apresentação:  

 

Este Caderno Temático, apresenta algumas 
metodologias para utilização com professores, agentes 
educacionais e comunidade escolar. Cada Produção 
Didático Pedagógica (PDP) é direcionada aos 
profissionais do Ensino Fundamental e Médio do 
CEEBJA, município de Santa Helena no Paraná. A PDP 
apresenta diferentes reflexões sobre as atividades 
propostas em sala de aula na Educação de Jovens e 
Adultos A proposta de implementação do projeto: “O 
Pedagogo como mediador junto aos professores: uma 
reflexão sobre a metodologia de EJA”, apresenta 
diferentes propostas que possam servir de embasamento 
para superação das dificuldades na construção do 
conhecimento e capacitação de cidadãos críticos bem 
como a permanência do aluno na escola. Uma das 
questões a refletir trata de como o professor se vê diante 
dos alunos, quanto ao seu PTD- Plano de Trabalho 
Docente e sua aplicação, quando de sua a prática em 



    

 
 

sala de aula e ainda quanto à utilização dos novos 
recursos. Buscar-se-á a reflexão através dos 
depoimentos dos professores e alunos para o 
embasamento das discussões iniciais, uma vez que ele, 
o professor é uma peça chave neste processo. Buscar-
se-á também uma reflexão para uma proposta 
transformadora na ação metodológica em sala de aula. 
Essas dinâmicas serão desenvolvidas em hora atividade 
com os pares das disciplinas afins na EJA e em grupos 
de estudos aos sábados.  

Palavras-chave:  Metodologia; conhecimento; reflexão; prática docente; 

formação de professores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

PRODUÇÃO DO CADERNO TEMÁTICO 

1ª - PRODUÇÃO UNIDADE DIDÁTICA PEDAGÓGICA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Autora: Claudete de Oliveira 

Área PDE: Pedagogia 

NRE: Toledo 

Professor Orientador da IES: Vilmar Malacarne 

IES vinculada: UNIOESTE 

Escola de Implementação: CEEBJA: Santa Helena – Paraná  

Público Objeto da Intervenção: Professores, agentes e comunidade escolar. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Primeira unidade da Produção Didática Pedagógica (PDP), tem o intuito 

de discutir as dificuldades encontradas pelos professores, agentes educacionais e 

comunidade escolar envolvidos na Educação de Jovens e Adultos oportunizando 

uma melhor compreensão do mundo metodológico que vivenciamos nas salas de 

aula.  

A docência, na atualidade, requer saberes especializados. Segundo (Saviani 

1996, p.196) esta noção se refere “[...] aos saberes que determinam a formação do 

professor na sala de aula”. Assim, PDP: Proposta Didático Pedagógica, aqui 

apresentada terá seu foco e sua metodologia relacionada ao dia a dia na maioria 

das escolas da rede. Desta forma, o trabalho que aqui se apresenta terá um enfoque 

teórico e metodológico.  

A proposta de implementação do projeto: “O Pedagogo como mediador junto 

aos professores: uma reflexão sobre a metodologia de EJA”, pretende divulgar as 

metodologias que possam servir de embasamento para superação das dificuldades 

na construção do conhecimento e capacitação de cidadãos críticos. Uma das 

questões a refletir trata de como o professor se vê diante dos alunos, quanto à 

metodologia aplicada nas práticas e ainda quanto à utilização dos novos recursos. 

Buscar-se-á a reflexão através dos depoimentos dos professores, uma vez que ele, 

o professor, é uma peça chave neste processo. Buscar-se-á uma reflexão para uma 

proposta transformadora na ação metodológica em sala de aula. Essas dinâmicas 



    

 
 

serão desenvolvidas em hora atividade com os pares das disciplinas afins na EJA e 

em grupo de estudos aos sábados. 

Sabemos que através de diferentes estratégias é possível desenvolver o 

raciocínio das situações-problemas. As DCN: Diretrizes Curriculares Nacionais nos 

demonstram:  

O uso de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e o 
desenvolvimento de projetos e atividades investigativas, desencadeiem um 
processo de ensino e de aprendizagem que, além de levar em consideração 
aspectos socioculturais, também considerem o aluno como sujeito 
participante e colaborador de sua própria aprendizagem, de modo a ter 
condições de estabelecer relações adequadas entre informações, 
conhecimentos e habilidades para resolver situações-problema. (BRASIL, 
2010, p.158) 

Partindo do pressuposto de que os alunos demonstram desinteresse e 

desmotivação pelo processo de Ensino e Aprendizagem, parte-se do principio que 

cada indivíduo apresenta suas angústias e seus preconceitos através de 

experiências e da interação com o meio. 

Nesta perspectiva, apontamos, como sugestões, várias dinâmicas de estudo 

para buscar uma participação integral dos alunos para a construção do seu 

conhecimento. 

Partindo no pressuposto que o processo não é algo pronto e acabado, 

buscam-se nas raízes da história conceitos pré-existentes para o reconhecimento da 

importância das metodologias utilizadas em relação ao conhecimento em todas as 

disciplinas, o que foi e vem sendo produzido. Conhecer as diferentes metodologias e 

trocar experiências significa compreender que heranças, quando reelaboradas, 

demonstram outras práticas pedagógicas cotidianas. 

A partir de pesquisas relativamente recentes no Brasil. notou-se a 

necessidade de um estudo mais específico sobre a importância da Intervenção 

Pedagógica na Metodologia aplicada pelos profissionais da Educação na EJA.  

Tendo em vista o presente trabalho, é de suma importância dar ao professor 

a oportunidade de poder participar da reelaboração do pensamento na construção 

de seu conhecimento. Na maioria das vezes acontece a integração com os colegas, 

bem como a troca de experiências, podemos assim trazer as situações concretas na 

aprendizagem.  

O segredo da renovação de nossas escolas, no sentido de se adaptarem às 

novas exigências da formação e da educação, do ensino e da 



    

 
 

aprendizagem, em mudanças profundas e aceleradas, passa por uma 

mudança qualitativa, radical, dos professores. Não se trata apenas de saber 

mais, mas de um saber qualitativamente diferente que assenta numa atitude 

e numa maneira de ver diferentes (ALARCÃO e TAVARES, 2003 p.119) 

Importante deixar claro que os materiais construídos não são “novos” e sim 

construídos ou pesquisados para auxiliar na construção das ideias e conceitos para 

o estudo. Através deste trabalho poderemos dar subsídio para uma melhor 

compreensão das situações problemas encontradas nas aulas pelos professores 

das diferentes disciplinas. A fim de alcançar tal objetivo, são estabelecidas as 

seguintes questões: como esses professores visualizam a própria prática docente? 

Como problematizar a prática e entendê-la à luz de referenciais teóricos para 

melhorá-la? Como o coletivo pode contribuir para a percepção, ampliação e 

reconstrução da prática docente? Resumindo, reflexões compartilhadas de 

professores universitários sobre prática docente podem ampliar sentidos e 

significados da mesma? 

 

Outro ponto que deixamos claro, é que essa Produção Didática Pedagógica 

é construída para trabalhar com os professores da Rede Pública de Ensino na EJA, 

mas que nada impede que esses recursos elencados sejam utilizados numa prática 

constante na formação continuada, pois as atividade são excelentes ferramentas de 

aprendizagem, seja de forma mais ampla em sala de aula, seja de forma mais 

direcionada.  

 

1º – MOMENTO 

O objetivo do trabalho é repensar uma metodologia e reformular as estratégias 

para o trabalho pedagógico diante da nova demanda de alunos que hoje temos na 

EJA, possibilitando assim auxilio dos resultados da aprendizagem.  

Sabemos que de um modo mais descontraído no processo Ensino e 

Aprendizagem, poderemos ter novas perspectiva para que o aluno aprenda e uma 

melhor relação professor/aluno. Segundo os autores Borim (1996) e Malba Tahan 

(1965), a despreocupação e o interesse dos alunos pode ser amplamente 

aproveitado em favor dos professores, trabalhando sim os conteúdos necessários, 

de maneira mais criativa de forma que o aluno se aproprie dele. 



    

 
 

Para Larenzato (2006) “[...] a atuação do professor é determinante para o 

sucesso ou fracasso escolar.” É necessário que ele saiba como utilizar os materiais 

didáticos, pois estes são instrumentos e exigem conhecimentos para sua utilização. 

Nosso maior ganho é uma aprendizagem acessível e participativa.  

A implementação do Projeto será desenvolvida com os Professores, Agentes 

Educacionais, direção, equipe Pedagógica e Conselho Escolar, pertencentes ao 

CEEBJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Serão 8 oficinas de 4 

horas presenciais e não-presenciais, nas horas-atividades, para desenvolver a 

proposta e aplicá-las em sala. 

 Primeiramente, será apresentado as intenções deste trabalho. No segundo 

momento será realizado o estudo do texto do livro: “Educação, Estado e 

Contradições Sociais”. No terceiro encontro será trabalhado um recorte do vídeo do 

Profº Mário Sergio Cortella, -“Parar jamais, reinventar-se sempre”. disponível em: 

nohttp://www.facebook.com/horizonteampliado - após será realizada uma mesa 

redonda com a explanação dos professores correlacionando texto e filme. Num 

quarto encontro, será assistido o vídeo de Paulo Freire no qual se discutirá a 

metodologia Freiriana, estabelecendo paralelo com os livros: “Pedagogia do 

Compromisso; Pedagogia da Solidariedade e Pedagogia do Oprimido” todos de 

Paulo Freire. No Quinto momento, se discutirá fundamentos que norteiam a Escola 

Sócio-Construtivista, onde serão apresentados exemplos de planos de aula, os 

quais deverão estar de acordo com as Diretrizes de EJA, enfatizando as questões 

referentes ao procedimento metodológico adotado pelos profissionais que atuam no 

CEEBJA – Santa Helena. A partir destas ações, serão organizados e desenvolvidos 

debates baseados nos trabalhos realizados visando o fortalecimento da Metodologia 

desenvolvida pelos profissionais da EJA. Na sequência das atividades teremos a 

participação do Professor Fábio Alves ministrando uma Palestra num tempo de 4hs 

trabalhando a temática  

 CRONOGRAMA DAS AÇÕES: 

Atividades 2015 1ºper 2ºper 3ºper 4ºper 

Fundamentação Teórica do Projeto de 

Implementação Pedagógica. 

X X   



    

 
 

Apresentação Projeto a Direção, APAF 

e C. E. 

 X   

Levantamento de materiais para a 

utilização no P.I. Mini Curso. 

    

Seleção dos vídeos e textos bem como 

dinâmicas que serão utilizadas nas 

atividades do mini curso, grupos de 

estudos aos sábados. 

X X   

Leituras para Fundamentação Teórica, 

para a elaboração do Projeto de 

Intervenção. 

X X   

Elaboração do Caderno Temático 

destacando a importância dos aspectos 

metodológicos. 

 X   

Aplicação do Projeto de Intervenção 

envolvendo os professores da EJA 

  X  

Certificação dos Professores 

participantes. 

   X 

Elaboração do Artigo Final    X X 
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Motivação aos profissionais:https://www.youtube.com/watch?v=A_apbRwCOr0. 

www.yotube.comacessado em 18/11/2014. 

http://www.facebook.com/horizonteampliado acessado em 20/11/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=TPvE8RX8m4o&feature=share:acessado em 
24/11/2014 

www.youtube.com/watch?v=u_mxmhuSL8s  ACESSADO EM 25/ 11/2014 

 

 

Unidade Didática 0I 

(8h- 2h não presenciais e 6 h presenciais) 

Número de participantes: Aproximadamente 45 

 

A UNIDADE DIDÁTICA I SERÁ DESENVOLVIDA COM TODOS OS 

PROFISSIONAIS DE EJA DO CEEBJA SANTA HELENA 

 

APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DOS TRABALHOS  

 

Objetivo: proporcionar momentos específicos com o grupo de professores e 

agentes, para estudos referentes às metodologias, propiciando fundamentação 

teórica para o debate; 

PRIMEIRO MOMENTO: 

Motivação: 

DINÂMICA: Vídeo de motivação aos profissionais: 

https://www.youtube.com/watch?v=A_apbRwCOr0 

Esse vídeo trabalha as questões que você professor encontra no decorrer de sua 

vida profissional, e o quanto que é importante refletir sobre os seus valores diante 

dos alunos e da sociedade, também do seu próprio valor referente aos desafios ao 

despertar nos alunos o desejo pelo aprender quando se ensina com amor, buscando 

na profissão ser feliz, para que você descubra a arte de despertar a magia do saber, 

criando um real desejo de ser.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_apbRwCOr0
http://www.yotube.comacessado/
http://www.facebook.com/horizonteampliado
https://www.youtube.com/watch?v=TPvE8RX8m4o&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=u_mxmhuSL8s
https://www.youtube.com/watch?v=A_apbRwCOr0


    

 
 

SEGUNDO MOMENTO: 

 

Estudo do texto 

Texto: Discutir o Artigo publicado pelo professor Paulino José Orso – “Por 

uma Educação para além do Capital e por uma educação para além da escola.” (p. 

225 à 246) retirado do livro Educação, Estado e Contradições Sociais que deverá ter 

sido lido pelos professores em momento anterior ao encontro. Esse artigo refere-se 

a uma análise ao texto de Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, onde se 

estuda que a burguesia cria para si um mundo à sua imagem e semelhança, 

impondo sua marca a qualquer preço, vendo o diferente como empecilho ao seu 

livre desenvolvimento, pois se acredita nesse pensamento que a escola não tem a 

ver com o que acontece além de seus muros, Harper já contrapõe esse discurso 

capitalista relevando o contexto social para a sala de aula, pois se os profissionais 

ligados a escola não tiver esse olhar não dará conta dos limites que estão 

circunscritos à escola.  

A metodologia para discussão do texto será, após a leitura prévia encaminhada 

na semana anterior ao encontro, à distribuição do grupo em quatro pessoas 

anotações dos pontos relevantes para apresentação do grupo aos demais colegas 

em forma de seminário. Deixando espaço aberto para os colegas interpor suas 

ideias. 

 

TERCEIRO MOMENTO: 

Apresentação dos Slides sobre metodologia na perspectiva da EJA na atualidade. 

Pontuar entre o texto e a realidade escolar, aprofundando o conhecimento teórico. 

Propondo reflexões na função de cada um na escola. 

Anexo I 

 

QUARTO MOMENTO 

 

Dinâmica de Integração e Conhecimento 

Objetiva despertar e criar disposição e entrosamento para os trabalhos grupais; 

Através de perguntas sorteadas sobre a importância de cada pessoa do/no grupo 

sensibilizar para a função de cada membro no todo. 



    

 
 

O facilitador devera distribuir aleatoriamente uma a duas papeletas entre o grupo, 

cada pessoa devera ler e responder a pergunta que lhe coube podendo acrescentar 

um questionamento acerca da pergunta. 

1- Qual a pessoa do grupo que lhe e mais significativa Porque 

2- Quem do grupo você escolheria para líder 

3- Você gosta do seu nome  

4- Quem do grupo você escolheria para passar as férias com você  

5- Qual a comida que você mais gosta  

6- O que mais o aborrece 

7- Qual o seu hobby predileto, ou como você preenche o seu tempo de lazer 

quais são algumas das causas de falta e relacionamento entre pais e filhos  

8- Quem e Deus para você 

9- Como você acha que os outros lhe vêem  

10-Qual a sua característica mais marcante 

11-Destacar os pontos positivos e o que mais surpreendeu nos momentos 

vivenciados  

Militão, Albigenor & Rose Jogos, Dinâmica &Vivencias Grupais. Qualitymark Editora 

– Rio de Janeiro, 2000. (p.41). 

 

QUINTO MOMENTO: 

 

Vídeo 

Assistir o vídeo da palestra de Cortella, Mário Sergio na 24º Assembléia Geral FIUC 

FEI, “Parar jamais, reinventar-se sempre” essa palestra propõe um reflexão quanto a 

postura ideal do professor em cada realidade nos dias atuais? 

Nós vivemos um mundo hoje em que há uma veloz mudança nos modos de fazer, 

pensar, de atuar. Qual o grande risco, o grande perigo? Após assistir teremos mais 

informações para subsidiar as discussões propostas no debate a seguir. Essa 

palestra encontra-se disponível em 

Cortella, Mário Sergio na 24º Assembléia Geral FIUC FEI, “Parar jamais, reinventar-

se sempre” http://www.facebook.com/horizonteampliado                                                                                 

SEXTO MOMENTO: 

http://www.facebook.com/horizonteampliado


    

 
 

Debate: 

Mesa redonda e debate encaminhado pelo professor PDE para o fechamento das 

discussões relevantes dos estudos deste primeiro momento. 

Encerramento do Primeiro dia de estudos. 

Encaminhar os textos de Paulo Freire, que serão referência dos estudos no próximo 

momento, para leitura prévia. 

Texto I – Prática da Pedagogia Critica  (p. 21 à 38); FREIRE, Paulo. ”Pedagogia da 

Solidariedade”:  

Texto II Solidariedade e esperança como sonhos políticos. (p. 21 à 38) e FREIRE, 

Paulo. “Pedagogia do Oprimido”: Texto III sobre a pedagogia de uma perspectiva do 

oprimido.   

 

UNIDADE DIDÁTICA II 

(6 h- 2h não presenciais e 4 h presenciais) 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

PRIMEIRO MOMENTO: 

OBJETIVO: Agilizar o processo de conhecimento mútuo do grupo exercitando o 

ouvir e o falar, visando o desenvolvimento da autenticidade. 

Dinâmica para Senso de direção, percepção de espaço, descontração, interação; o 

orientador da atividade formara uma fila e colocara uma marcação dos quadrados a 

direita e a esquerda, ao comando do orientador todos devem movimentar-se na 

direção exata ao comando. Aquele que não fizer vai sendo retirado da  atividade. O 

Ganhador recebera uma premiação ao final da atividade. 

 Militão, Albigenor & Rose Jogos, Dinâmica &Vivencias Grupais. Qualitymark Editora 

– Rio de Janeiro, 2000. (p.69). 

 

SEGUNDO MOMENTO: será assistido o vídeo de Paulo Freire, no qual se discutirá 

a metodologia Freiriana. Neste vídeo podemos perceber que o ensino da palavra 

esta ligada ao mundo, e o que ensinamos deve estar ligado ao desenvolvimento 



    

 
 

humano contra a exploração para que seu educando possa superar as mazelas de 

um mundo capitalista, onde a escola ainda pensa e reproduz esse sistema opressor. 

Freire, Paulo, a metodologia Freiriana. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJryIAcbRRE 

 

 

TERCEIRO MOMENTO: 

Atividade: Discussão em grupos de 4 membros e exposição das ideias centrais 

discutidas no vídeo e no texto do livro citado, após as primeiras discussões nos 

pequenos grupos estaremos contextualizando as idéias numa mesa redonda. 

Estabelecer paralelo com os livros: FREIRE, Paulo. “Pedagogia do Compromisso”: 

Texto I – Prática da Pedagogia Critica  (p. 21 à 38); FREIRE, Paulo. ”Pedagogia da 

Solidariedade”: Texto II Solidariedade e esperança como sonhos políticos. (p. 21 à 

38) e FREIRE, Paulo. “Pedagogia do Oprimido”: Texto III sobre a pedagogia de uma 

perspectiva do oprimido.   

 

QUARTO MOMENTO: 

Gravar as apresentações das principais conclusões apresentadas, diante dos 

debates frente aos textos estudados, e sua importância para a metodologia em Sala 

de EJA. Percebida na exposição dos profissionais para colher material que vai 

complementar a produção do artigo final. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA III 

(10 h- 2h não presenciais e 8 h presenciais) 

 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

OBJETIVO: - proporcionar momentos específicos com o grupo de professores e 

agentes, para estudos referentes às metodologias, propiciando fundamentação 

teórica para o debate; 

https://www.youtube.com/watch?v=WJryIAcbRRE


    

 
 

 

PRIMEIRO MOMENTO: MILITAO, Albigenor & Rose Jogos, Dinâmica &Vivencias 

Grupais. Qualitymark Editora – Rio de Janeiro, 2000 (p.72). As três Garrafas, essa 

dinâmica pretende junto aos participantes despertar o sentimento de superação das 

limitações como o medo e a incapacidade no interior de si. A dinâmica estará 

propondo momentos em que alguns colegas executarão atividades colocando 

vendas aos olhos para perceber as dificuldades no mundo das diferenças onde 

atuam e muitas vezes fingem não perceber ao preparar suas atividades para sala de 

aula e na sua avaliação sendo todos iguais no pensar e agir de cada um 

independente de disciplina, ou de aluno, que você encontra presente neste ambiente 

escolar, que muitas vezes implora um olhar mais apurado e atencioso para suas 

limitações no processo. 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

Desenvolver práticas de discussões no intuito de fortalecer as atividades 

desenvolvidas pela formação dos profissionais de educação, utilizando como teoria 

o Livro “Reinventar a Escola” de Candaú, Vera Maria. Texto: A Cultura Jovem na 

Ótica dos Professores de Uma Escola de Ensino Médio – Artigo de Martínez, Silvia 

Alicia, no livro citado acima. ( p. 79 à101)  

Nesse momento estudaremos a construção do conhecimento através de todo 

o processo de interdisciplinaridade, captando a teia das relações e sentidos que 

cada um encontra nas relações de cada dia durante o processo. 

SEGUNDO MOMENTO: será assistido o vídeo de Paulo Freire, no qual se discutirá 

a metodologia do amor da ética e de encantamento do ato de ensinar. A única forma 

de ensinar e amar e necessário respeitar o outro, pois se, se trabalha com um grupo 

precisa encontrar o caminho certo, no contexto social e político do educando pois o 

educador precisa se ver como um artista que canta e reencanta o mundo. Freire 

Paulo Metodologia do amor. Disponível acessado em 21-11-2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=zwri7pO8UHU&list=PLF6841DBE9EE0351B 

 

TERCEIRO MOMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=zwri7pO8UHU&list=PLF6841DBE9EE0351B


    

 
 

Repensar a organização do Processo de Ensino e Aprendizagem na EJA partindo 

da análise do texto e do vídeo. 

Atividade: Discussão em grupos de 6 membros e exposição das ideias centrais pelo 

redator do grupo.  

Analisar o PTD e os dados nos livros de registro dos professores fazendo o 

levantamento do primeiro semestre por disciplina quanto a metodologia utilizada e o 

numero de matriculas em cada disciplina e os concluintes e desistentes, levantando 

as possíveis causas da evasão, fazendo um paralelo entre os conteúdos abordados. 

 

QUARTO MOMENTO:  

Assistir o filme “O corte”. No Filme, O Corte, Dublado, Bruno Davert (José Garcia) é 

um executivo francês, que perde seu emprego. Trata de maneira diferenciada a 

realidade da falta de objetivo dos alunos e professores em seguir os estudos, 

avançando para um novo pensar a respeito do acolhimento do aluno e das 

metodologias utilizadas em sala de aula, como a repressão, a ameaça e a punição. 

O Corte, filme Dublado, Davert, Bruno www.cinefilmesonline.net/.. Acessado em 21-

11-2014                  

QUINTO MOMENTO: fechamento das discussões do dia com a avaliação oral dos 

participantes do dia de estudos. 

 

UNIDADE DIDÁTICA IV 

(10h- 2h não presenciais e 8 h presenciais) 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

 

OBJETIVO: Proporcionar discussão com os colegas de profissão quanto à função 

do pedagogo na articulação do processo ensino e aprendizagem. 

PRIMEIRO MOMENTO: MILITAO, Albigenor & Rose Jogos, Dinâmica &Vivencias 

Grupais. Qualitymark Editora – Rio de Janeiro, 2000. (p.121) mensagem de reflexão 

O LENHADOR, uma mensagem que nos direciona que sempre necessitamos da 

http://www.cinefilmesonline.net/


    

 
 

aprendizagem com a troca de conhecimentos e materiais didáticos o que pode 

tornar nossas metodologias muito mais interessantes aos alunos que estão 

totalmente desmotivados com essa proposta de Ensino exercida hoje pela grande 

maioria dos professores. 

 

SEGUNDO MOMENTO:  

Refletir sobre o Livro “Formação de Professores” de Hengemühler, Adelar. Texto 

referencial: a ciência, o ser humano, a educação e a formação de professores. Parte 

I (p.25 à 87). 

Texto referencial parte II Aproximando a teoria da prática. (p.89 à 138). O que atrai o 

homem a pesquisa, a ciência e o desejo de ser útil, a excitação advinda da 

exploração de um novo território, a esperança de encontrar ordem e o impulso para 

testar o conhecimento estabelecido (Kuhn, 1987, p.61) 

 

TERCEIRO MOMENTO: 

 Novas metodologias para aprendizagem com tecnologias móveis – Moran, José Manuel. 

https://www.youtube.com/watch?v=KoBz7v  acessado em 21-11-2014 

A ação Educacional nas sociedades Tecnológicas. Ninguém pode menosprezar as 

grandes conquistas da comunidade, mas todos devem posicionar-se criticamente 

perante as produções humanas.  

 

 

UNIDADE DIDÁTICA V 

8 H 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

OBJETIVO: - oportunizar o diálogo e troca de experiências para recriar formas de 

executar as ações na escola.  

Palestra Dr. Miguel Arroyo - Fórum EJA MG-SP - 14-09-2010 - 5_de_9.wmv 

Prof. Dr. Arroyo Miguel profere palestra sobre Educação de Jovens e Adultos no 
Fórum. www.yotube.com acessado em 11-11-2014 

https://www.youtube.com/watch?v=KoBz7v
http://www.youtube.com/attribution_link?a=CUF59PKaWIM&u=%2Fwatch%3Fv%3DQy5Fyz5G3Sk%26feature%3Dshare
http://www.yotube.com/


    

 
 

SEGUNDO MOMENTO: Antes do encerramento da Intervenção Pedagógica no dia 

anterior será encaminhada as questões para a reflexão dos professores, pedagogos, 

direção e agentes I e II. 

 Posso fazer diferente minha prática ainda melhor se me manter motivado? Como? 

Preciso de ajuda pedagógica?  

Essas respostas serão entregues em um papel digitadas os quais recolherei 

posterior a colocação de todos na mesa redonda inicial desse segundo momento. 

TERCEIRO MOMENTO: apresentar slides sobre metodologias ativas. 

Fundamentado em  Miguel Arroyo, Paulo Freire: Ver, ouvir e registrar. Explanação 

do texto sobre metodologia retirado do Livro DIDÁTICA E DOCÊNCIA aprendendo a 

profissão. Freitas, I. M. S; Sales, J.O.C.B.Capitulo IV (p.124 à 131). 

 

ANEXO 03 

 

QUARTO MOMENTO: dinâmica pelo tempo: passado, presente e futuro, essa 

atividade tem como objetivo despertar a memória e a curiosidade dos participantes. 

Livro Dinâmicas para Encontros de Grupos. Autor: Berkenbrock Volnei J. (p. 54 à 

55). Essa atividade estará propondo exercício aos participante estimulando a 

memória para que possamos trabalhar mutuamente ao fazer a reflexão que se 

propõe nesta atividade, indo e voltando do passado ao presente e projetando-se ao 

futuro. 

QUINTO MOMENTO: Palestra  - Divaldo Franco - Os Quatro Gigantes da Alma - 

Parte 1 

Baseado no livro "O Homem Integral", ditado por Joanna de Ângelis, Divaldo Franco  

discorre sobre os quatro modernos "gigantes da alma" (a Rotina, a Ansiedade, o 

Medo e a Solidão) ensinando que a criatura humana perdeu o endereço de si 

mesma e de Deus, não logrando assim encontrar a paz. Observando que o ser 

humano mal conhece a si mesmo, Divaldo, ajuda-nos a compreender que a auto-

estima é o caminho para alcançar o desejado equilíbrio emocional. 

https://www.youtube.com/watch?v=TPvE8RX8m4o&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=TPvE8RX8m4o&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=TPvE8RX8m4o&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=TPvE8RX8m4o&feature=share


    

 
 

Indicar esse palestrante e o livro citado acima para leitura estimulando o resgate do 

valor de cada um no sistema educacional, pois se percebe no dia a dia na EJA que 

os profissionais estão desmotivados tristes e muitas vezes essas atitudes afetam 

diretamente o processo de Ensino e Aprendizagem dentro da escola no momento de 

planejar buscando novas maneiras de ensinar. Cada um precisa compreender seu 

valor e auto-afirmar-se precisa compreender que suas atitudes afetam diretamente 

toda a caminhada do profissional da Educação e consequentemente seus alunos 

que não permanecem, se evadem das aulas por serem repetitivas e sem motivação.  

SEXTO MOMENTO: gravar entrevistas com os profissionais que será realizada no 

decorrer da Intervenção Pedagógica para registro do Pensar e Agir diante da 

realidade vivenciada na EJA, na atualidade. 

 Questionário do Projeto de Intervenção Pedagógica no CEEBJA – 
SANTA HELENA P. R. 

 

1-O que é Metodologia ? Tem clareza ? (  ) sim   (    )não  

 

2-O Papel da Teoria Pedagógica na Formação do professor na escola com a 

Intervenção do Professor Pedagogo é importante para o seu desenvolvimento. ( )sim 

( ) não 

3-Qual sua opinião enquanto professor sobre a metodologia de                

desenvolvimento de competências? 

4-As diretrizes de EJA contribuem para o desenvolvimento das Práticas 

Metodológicas em sala? Na atualidade. 

(  )sim  (  )não 

5-Qual a orientação do Professor Paulo Freire, fundador da Educação de EJA, 

quanto a postura do professor nesta modalidade de Ensino? 

6-Quanto a metodologia de ensino aos JOVENS E ADULTOS NA EJA como você 

entende a importância da teoria Freiriana? 



    

 
 

7-A transformação do processo metodológico nesta modalidade de ensino é de 

consciência de todos? (  ) sim (   ) não   

8-Na proposta que hoje você desenvolve com essa nova demanda de alunos. É 

importante a formação continuada na escola para o pensar pedagógico. 

 (  ) sim  (   )não 

9-Fundamente sua resposta. 

10-Diante do seu PTD, sua formação e o Processo de Ensino e Aprendizagem e a 

demanda atendida, sente-se satisfeito com relação a Formação continuada. 

11-O pedagogo poderia auxiliar o aprender a ser e a fazer no processo de ensino, 

mediando a formação do Professor?  

 (   )sim (   )não (   )talvez 

 12-Como você professor gostaria que essa proposta fosse desenvolvida em sua 

realidade escolar, diante dos desafios que você enfrenta hoje na sala de aula? 

13-Com um olhar além dos muros da escola esse trabalho desenvolvido na escola 

do Projeto de Intervenção Aplicado com os professores e agentes bem como a 

comunidade escolar, propõe resultados que de alguma forma afetam diretamente o 

social de nossos alunos? De que maneira pode ser observado isso? 

 14-A formação continuada contempla as reais necessidades de cada disciplina e é, 

na sua opinião, suficiente para sua carreira como professor diante das novas 

metodologias que estão surgindo a cada momento? 

15-Quais os possíveis resultados sociais diante da prática posterior a reflexão 

realizada nesta Implementação Pedagógica? 

 

 

 UNIDADE DIDÁTICA VI 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

 8 H data confirmada pelos professores do PDE. 



    

 
 

 

PRIMEIRO MOMENTO: 

 Filme : Como estrelas na terra . Esse filme conta a história de um menino que 

apresentava problemas de aprendizagem e não era tolerado por nenhum 

profissional na escola, em vários momentos ele eram motivos de risos, piadas pelos 

colegas e vivia no próprio mundo sem entender a rotina que fazia a cada dia.  

Diante da realidade do filme faremos uma discussão partindo do princípio de que se 

faz necessário mudar a prática em sala para atender a demanda que hoje a EJA 

atende, diferenciando os instrumento de avaliação considerando os seguintes alunos 

que estão inseridos e que possui a  aprendizagem diferente sendo alunos visuais, 

auditivos e sinestésicos, portanto é preciso conhecer para organizar o processo 

minimizando as incoerências da prática.  

Desta análise vamos discutir a avaliação realizada em sala de aula e a metodologia 

que grande parte dos professores ainda e não dá conta de aplicar, no momento que 

precisa na elaboração das avaliações. 

Livro Didática e Docência (p.130 e 131) roteiro de autoavaliação  

 

 UNIDADE DIDÁTICA VII 

 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

PRIMEIRO MOMENTO 

Mesa redonda ministrada pelo Professor Drº Fábio – metodologia e disciplina. 4 hs 

Neste momento o Prof. Dr. Fábio Lopes Alves ao expressar seu conhecimento o 

professor estará estabelecendo relações sobre educação escolar e não escolar que, 

pelo seu rigor teórico e metodológico, busquem socializar a cultura, provocar novas 

interpretações e estimular a atuação dos educadores, os quais terão espaço para 

participação, através de questionamentos ao professor numa troca entre teoria e 

experiência vivenciadas intercalando com as ideias centrais do professor 

pesquisador. 

 

 



    

 
 

 

UNIDADE DIDÁTICA VIII 

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

PRIMEIRO MOMENTO: Mesa redonda com o Professor Drº Valdecir Soligo 

 UNIOESTE Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIOESTE – tema:  

metodologia e avaliação 4 hs. Neste momento o professor expressará seus 

conhecimentos teóricos referentes a Metodologia e a Avaliação, contrapondo pontos 

centrais da discussão teórica e a aprendizagem motivando as discussões e as 

duvidas quanto ao processo repetitivo sem considerar muitas vezes as diferenças 

que fazem parte do Processo de Ensino e Aprendizagem. 

  AGRADECIMENTO POESIA- O SÁBIO E A PEDRA. 

www.youtube.com/watch?v=u_mxmhuSL8s  ACESSADO EM 25/ 11/2014 
 
 
 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA IX 

 4HS  

Essa unidade didática será desenvolvida com os professores, pedagogos, 

diretora e agentes educacionais. 

 

PALESTRANTE- Prof PDE Claudete de Oliveira (convite das colegas) 

 

Afetividade 

  

Tema: Afetividade / Educação / Humanização. 
 
Objetivo: Sensibilizar o profissional da Educação para a percepção do Ser. 
 
Ficou agendado para o VI encontro, dia 25/04/2014. 
 

NRE: Foz do Iguaçu  

http://www.youtube.com/watch?v=u_mxmhuSL8s

