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EMENTA 

Os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. Contexto histórico e tendências atuais. EJA no Plano Nacional de Educação. A Prática
Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos.

                                                                                                              PROGRAMA / UNIDADES

UNIDADE I - Contexto histórico, social, econômico e político do surgimento e desenvolvimento da EJA no Brasil
Primeiras iniciativas da educação de Jovens e Adultos
Primeira grande campanha de educação de adultos
Alfabetização de adultos proposta por Paulo Freire
Movimento Brasileiro de alfabetização (MOBRAL)
Movimento de alfabetização em parcerias
Dimensões contextuais do analfabetismo no Brasil

Unidade II - Legislação e sistema organizacional da EJA no Brasil.
Legislação e fundamentos da modalidade EJA
EJA no Plano Nacional de Educação
Funções da Educação de Jovens e Adultos
Recomendações internacionais para as políticas de EJA

Unidade III- Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos
Conceitos e concepções da andragogia
Paulo Freire e sua contribuição para a educação
Método Paulo Freire
Fundamentos da teoria freireana para a EJA no contexto contemporâneo.

Unidade IV- Educação de jovens e Adultos e o Mundo do Trabalho
A Educação Popular e a EJA
Educação de adultos algumas reflexões

Unidade V - Tendências atuais no currículo da EJA.
Relações de ensino e aprendizagem na EJA
Questão curricular na EJA

Unidade VI - A prática pedagógica na EJA
Planejamento
Aprendizagem significativa
Trabalho docente
Avaliação

OBJETIVO GERAL

Compreender quem são os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As condições histórico-sociais que produziram a baixa
escolaridade de jovens e adultos no Brasil, bem como os aspectos históricos da educação de jovens e adultos no Brasil, e tendências atuais.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Refletir sobre o contexto histórico, social, econômico e político do surgimento e desenvolvimento da EJA no Brasil
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2. Compreender sistema organizacional da EJA no Brasil
3. Conhecer as contribuições de Paulo Freire para a a EJA
4. Analisar a EJA e sua relação com o mundo do trabalho
5. Identificar as tendências atuais no currículo da EJA.
6.  Refletir sobre a prática pedagógica na EJA

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Neste contexto de aulas remotas, oriundo da pandemia causada pelo COVID-19, os procedimentos didáticos estão dispostos de forma a
viabilizar a aprendizagem dos estudantes de maneira não-presencial, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos da disciplina, os
conteúdos propostos serão desenvolvidos por meio de:

Aulas assíncronas, gravadas a partir de slides explicativos e links para material complementar, disponibilizados em cada data informada
no cronograma.
Disponibilização de materiais de estudos via plataforma digital moodle
Organização de fóruns para problematização e sistematização do aprendido
Estudos e leituras orientadas
Pesquisas;
Filmes/vídeos;
Proposição de situações-problema relativas ao contexto educacional/escolar;

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Em cada unidade será realizada avaliação valendo 100 pontos. Ao final será realizada a soma das notas obtidas nas unidades e média
simples. A avaliação, em cada unidade, poderá ser um resumo, uma síntese, questionário ou outra, a critério da docente. Trabalhos /
atividades apresentadas fora do tempo não serão aceitos.  

OBSERVAÇÃO: De acordo com a resolução do período especial, o controle de frequência se dará por meio da realização, de forma
assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes.

O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 70 (setenta) na média final.

O aluno que não atingir a média final de aprovação (sete) poderá fazer o exame final, desde que tenha a frequência mínima exigida e não
tenha média inferior a 4,0.

"Art. 96. No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinqüenta (50) na média aritmética
entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas" (RESOLUÇÃO Nº 37/97 - CEPE).
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                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL ANGELA SPECK, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/12/2021, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4070802 e
o código CRC E1F525BE.
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