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INTRODUÇÃO 

Analisando a história da Educação de Jovens e Adultos

(EJA) no Brasil desde no século XIX até o dia de hoje, é

possível entendê-la como um processo educacional ligado

a interesses econômicos, políticos, sociais e culturais.

Hoje, a nova metodologia de ensino na EJA considera o

reconhecimento e respeito das manifestações e

necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas

dos educandos nas suas relações individuais e coletivas...



⮚ A educação de Jovens e Adultos, enquanto modalidade educacional que atende

educandos-trabalhadores, tem como finalidades e objetivos o compromisso com a

formação humana e com o acesso ao saber, fornecendo subsídios para que os

educandos (as) tornem-se ativos, e possam aprender permanentemente, refletir

criticamente, agir com responsabilidade individual e coletiva.

⮚ A EJA deve constituir-se de uma estrutura flexível, capaz de contemplar inovações que

tenham conteúdos significativos.



⮚ A função social da EJA deve possibilitar o envolvimento dos educandos jovens, adultos e

idosos nas práticas escolares, garantindo-lhes o acesso aos saberes em suas diferentes

linguagens, articulado com suas necessidades, expectativas e trajetórias de vida;

⮚ A escola deve estar atenta aos conteúdos específicos de cada disciplina, articulados com a

realidade e colaborando para que os mesmos ampliem seus conhecimentos viabilizando a

busca pelos direitos da melhoria de sua qualidade de vida.





PERFIL DOS EDUCANDOS

A EJA atende um público de jovens, adultos, idosos e compreender o perfil

desses educandos requer conhecer a sua história, cultura e costumes,

entendendo-o como um sujeito com diferentes experiências de vida, e que

em algum momento se afastou da escola devido a fatores sociais,

econômicos, culturais ou por motivos alheios a sua vontade.















O planejamento
⮚ Necessita de um levantamento junto aos mesmos, de como foram suas aulas e experiências

anteriores, para haver maior clareza de como o educador poderá planejar o trabalho pedagógico.

⮚ Trabalhar com a cultura local, buscando a origem de suas práticas, transformações e diferenças em

cada região.

⮚ Geralmente quem se matricula na EJA tem a autoestima devastada, mas algumas ações podem ser

tomadas para evitar que isso afaste o educando da escola, como por exemplo:

- mostrar que a atitude de voltar a estudar deve ser motivo de orgulho;

- ajudar ao educando a identificar o valor e a utilidade do estudo em sua vida;

- elaborar aulas dinâmicas e estimulantes;

- ser receptivo para conversar;

- mostrar que a aula é momento de troca entre todos e que o saber do educador não é

mais importante que o deles;

-valorizar e utilizar os conhecimentos de cada um;

- promover entre eles o sentimento de grupo



AVALIAÇÃO

⮚ A avaliação proposta para a EJA entende a necessidade da avaliação qualitativa e voltada para a 

realidade. 

⮚ Proceder à avaliação da aprendizagem como processo contínuo de obter informações, de perceber 

progressos e de orientar os educandos para a superação das suas dificuldades, com o 

reconhecimento de suas experiências, a valorização de sua história de vida, para que os mesmos 

atinjam o conhecimento na busca de oportunidades de inserção no mundo do trabalho e na 

sociedade.

“O importante é permitir a cada um aprender” (PERRENOUD, 1999).
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