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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: CEUNES – São Mateus-ES 

Curso: Pedagogia 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91):  

Docente responsável: Heriédna Cardoso Guimarães 

Qualificação / link para o Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/0041496560292967 

Disciplina: Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão VI Código: ECH12744 

Pré-requisito: Não há Carga Horária 

Semestral: 60 h 

Créditos: 3 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

30 30 0 
 

Ementa  

A pesquisa na Educação de Jovens e Adultos.  
Observação, intervenção e análise reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem do 
jovem e do adulto.  
A investigação no espaço educativo focalizando propostas e projetos educacionais no campo 
da EJA. 

 

Objetivos Específicos  

Conceituar políticas públicas na EJA e Diversidade;  
Identificar características psicossociais e culturais dos jovens e adultos e suas implicações no 
processo ensino aprendizagem;  
Conhecer diferentes abordagens teórico-metodológicas da Educação de Jovens e Adultos;  
Discutir possibilidades curriculares e metodológicas para as práticas pedagógicas cotidianas 
na EJA; 
Problematizar a realidade educacional brasileira, tendo como foco os significados que tem a 
Educação de Jovens e Adultos para alunos/as, professores/as e gestores/as que a 
vivenciam. 

 

Conteúdo Programático  

A pesquisa na Educação de Jovens e Adultos.  
Observação, intervenção e análise reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem do 
jovem e do adulto.  
A investigação no espaço educativo focalizando propostas e projetos educacionais no campo 
da EJA. 

 

http://lattes.cnpq.br/0041496560292967
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Metodologia  
 

- O desenvolvimento do conteúdo será através de aulas dialogadas e expositivas, atividades 
vivenciais relacionadas com temas da disciplina. 

- Realização de atividades individuais ou em grupos com a orientação da professora (leitura, 
produção de textos, análise de filmes que discutam a temática da EJA). 

 

Critérios/Processo de avaliação da  
 

- A forma de avaliação será diversificada contando com participação dos discentes no 
decorrer da aula, a realização de atividades individuais e em grupo e elaboração do projeto 
final que verse sobre a EJA  - este deve ter como referência bibliográfica básica parte dos 
textos discutidos no decorrer das aulas e atender as normas de formatação da ABNT. 

 

Bibliografia básica  
 

ARROYO, Miguel Gonzáles. Educação de Jovens - adultos: um campo de direitos e de 
responsabilidade pública. In: SOARES, Leôncio; GIOVANATTI, Maria Amélia; GOMES, LINO, 
Nilma. (org.) Diálogos na educaçaõ de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, pp 
10-50. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares para a educação de jovens 
e adultos: parecer 11. Brasilia, 2000. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 
1996. 

 

Bibliografia complementar  
 

CARRANO, Paulo Cesar Rodrigues. Jovens, Escola e Cultura. São Paulo: Alfabetização e 
Cidadania - Revista de Educação de Jovens e Adultos da Rede de Apoio à Ação 
Alfabetizadora do Brasil, nº 10 – Novembro de 2000. 

CHARLOT, Bernard. (org.) Os Jovens e o Saber: perspectivas mundiais. Trad. Fátima Murad. 
Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

DI PIERRO, Maria Clara, GRACIANO, Mariângela. A educação de jovens e adultos no Brasil. 
São Paulo: Ação Educativa, 2003. 54 p. 

 

Cronograma 
 

Etapa Atividade de Ensino-Aprendizagem  

Agosto 

- Conceituar políticas públicas na EJA e Diversidade;  
 
TEXTO 1 - As políticas de Educação de Jovens e Adultos na atualidade 
como desdobramento da constituição e da ldb (Autores: Elionaldo 
Fernandes Julião; Hellen Jannisy Vieira Beiral; Gláucia Maria Ferrari) 
 
TEXTO 2 - Um balanço da evolução recente da educação de jovens e 
adultos no Brasil (Autores: Maria Clara Di Pierro) – Página 17-30 do 
livro: Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e 
adultos. — Brasília: UNESCO, MEC, RAAAB, 2005. 
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- Orientar e organizar aspectos referentes a observação, intervenção e 
análise reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem do jovem 
e do adulto.  
 
- Orientar a construção de projeto de trabalho que discuta a temática da 
Educação de Jovens e Adultos e a investigação no espaço educativo 
focalizando propostas e projetos educacionais no campo da EJA. 

Setembro 

- Apresentar os princípios da Educação de Jovens e Adultos 
 
TEXTO 3- Princípios da educação de jovens e adultos: fundamentos 
legais  
 
- Apresentar um panorama histórico da EJA no Brasil após a da Lei nº 
9.394, de 1996 
 
TEXTO 4 - A Educação de Jovens e Adultos após 20 vinte anos da Lei 
nº 9.394, de 1996 (Autores: Maria Margarida Machado)  
 
- Discutir elementos acerca da EJA a partir do filme “Fora de série”, 
produzido pelo Observatório Jovem, sob responsabilidade do professor 
Paulo Carrano. 
 
Fora de Série - Um filme do Observatório Jovem do Rio de Janeiro; 
Direção: Paulo Carrano, 2018. Disponível em: < 
https://www.filmeforadeserie.com/organizar-exibicao>. Acesso em 13 de 
agosto 2019. 
 
- TEXTO 5- Educação de Jovens e Adultos e Juventude: o desafio de 
compreender os sentidos da presença dos jovens na escola da 
"segunda chance" (Autores: Paulo Carrano) 
 
-  Orientar e organizar aspectos referentes a observação, intervenção e 
análise reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem do jovem 
e do adulto.  
 
- Orientar a construção de projeto de trabalho que discuta a temática da 
Educação de Jovens e Adultos e a investigação no espaço educativo 
focalizando propostas e projetos educacionais no campo da EJA. 

Outubro 

- Discutir possibilidades curriculares e metodológicas para as práticas 
pedagógicas cotidianas na EJA; 
 
TEXTO 6- A Educação de Jovens e Adultos em tempos de exclusão 
(Autor: Miguel Arroyo), página 221-230 do livro Construção coletiva: 
contribuições à educação de jovens e adultos. — Brasília: UNESCO, 
MEC, RAAAB, 2005. 
 
TEXTO 7- Currículo e práticas pedagógicas na Educação de Jovens e 
Adultos (Autores: Joelma Carvalho Vilar; Isa Regina Santos dos Anjos) 
 
TEXTO 8 - O ensino de Ciências e Biologia nas turmas de EJA: 

https://www.filmeforadeserie.com/organizar-exibicao
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experiências no município de Sorriso. (Autores: Francisco Alexandro de 
Morais) 
 
- Orientar e organizar aspectos referentes a observação, intervenção e 
análise reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem do jovem 
e do adulto.  
 
- Orientar a construção de projeto de trabalho que discuta a temática da 
Educação de Jovens e Adultos e a investigação no espaço educativo 
focalizando propostas e projetos educacionais no campo da EJA. 

Novembro 

- Problematizar a realidade educacional brasileira, tendo como foco os 
significados que tem a Educação de Jovens e Adultos para alunos/as, 
professores/as e gestores/as que a vivenciam. 
 
TEXTO 9 - Identidades juvenis e escola (Autores: Paulo César 
Rodrigues Carrano), página 153-164 do livro Construção coletiva: 
contribuições à educação de jovens e adultos. — Brasília: UNESCO, 
MEC, RAAAB, 2005. 
 
- Orientar e organizar aspectos referentes a observação, intervenção e 
análise reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem do jovem 
e do adulto.  
 
- Orientar a construção de projeto de trabalho que discuta a temática da 
Educação de Jovens e Adultos e a investigação no espaço educativo 
focalizando propostas e projetos educacionais no campo da EJA. 

Dezembro 
Aula 06/12 – Apresentação das notas e avaliação da disciplina 
 
Aula 13/12 – Prova Final 

 


