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“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.” 
Paulo Freire 
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RESUMO 

HAMES, Gilmara Ferreira. O Retorno dos Alunos à EJA: um estudo de caso na escola centro 
educacional Governador Vilson Kleinubing – São José, Santa Catarina. 52 f. Trabalho de 
conclusão de curso (Licenciatura em ciências da natureza habilitação química) – Instituto Federal 
de Santa Catarina, São José, 2014. 
  
O presente trabalho trata do perfil dos discentes na escola Centro Educacional Municipal 
Governador Vilson Kleinubing e a representação da escola para os mesmos. Pretendeu-se, com isso, 
entender a realidade em que os mesmos estão inseridos no âmbito da educação. Percebeu-se que os 
alunos nem sempre vão à escola somente para cumprir uma obrigação ou receber um diploma. Os 
alunos da modalidade de educação de Jovens e Adultos têm razões particulares para voltar à escola 
e descobrir esses motivos foi a motivação para este trabalho. Trata-se, portanto, de um estudo de 
caso, na medida em que retrata o perfil dos discentes da escola citada. Para a coleta de dados, foi 
usado um questionário, composto de perguntas abertas e fechadas. Foi possível perceber que esses 
alunos apresentam histórias similares; no passado, eles deixaram a escola, mas hoje percebem que o 
retorno a Instituição possibilita um futuro melhor, de ingressar em uma graduação e também, de 
qualificação profissional, tão necessária, para alcançar um bom emprego.  
 
Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos, Perfil Discente. 
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ABSTRACT 

This study shows the profile of students in school Centro Educacional Municipal Governador 

Vilson Kleinubing and representation of the school for them. The objective was to understand the 

reality in which they are embedded in education. Was noticed that students do not always go to 

school only to meet an obligation or receive a diploma. Students of the modality of Youth and Adult 

Education have particular reasons for returning to school, and find out those reasons was the 

motivation for this work. This is considered a case study because it represents the profile of the 

students at the mentioned school. To gather the data, was used a questionnaire. With the collected 

information, was possible to perceive that these students have similar stories. in the past, they left 

school, but now realize that is in the school the possibility of a better future, enter an university and 

also the professional qualification, as required, to acquire a good job. 
 
Keywords: Young and Adults Education, Student Profile, School.
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1  INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, sendo 

reconhecida e legitimada pela poder público. A partir de movimentos sociais do passado, ela não é 

mais vista como algo provisório, oportunizando ao aluno um resgate da cidadania.  

Os alunos da EJA apresentam características bem próprias e necessitam de metodologias 

diferenciadas, mais adequadas a esse processo de ensino-aprendizagem voltado ao aluno adulto. As 

palavras de Freire condizem bem com essa modalidade de ensino, tão cheia de especificidades: 

"[...]ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou 

a sua construção" (FREIRE, 2003). Buscaremos, a partir de agora, entender quem é esse “novo” 

aluno, quais seus anseios e medos com relação ao retorno à sala de aula.  

Este trabalho de conclusão de curso está assim organizado: o primeiro capítulo destina-se à 

contextualização do objeto de estudo, por meio de uma breve revisão de estudos já realizados sobre 

a Educação de Jovens e Adultos, assim como sobre os aspectos sociais e legais que fundamentam e 

respaldam à EJA, além disso, formulou-se o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa 

da pesquisa. O segundo capítulo é reservado aos aspectos metodológicos deste trabalho de 

conclusão de curso. Apresenta-se, no terceiro capítulo, os resultados dos questionários. Fechando o 

trabalho de conclusão de curso, é tecido as considerações finais, listada a bibliografia e, por fim, 

inclui-se os anexos. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1.1   Trajetória da EJA no Brasil  

A trajetória da Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, inicia-se no Período Colonial 

(1500 a 1822) com a oferta de uma educação de caráter religioso, oferecida pelos jesuítas 

(NOGUEIRA, 2012).  

Oficialmente, a EJA começou no Brasil em 1934, quando a nova Constituição foi 

promulgada e onde a educação passa a ser direito de todos. 

Procurando adequar-se com o desenvolvimento industrial, a nova sociedade urbana-

industrial passou a ver a escola como opção de garantia de mão de obra alfabetizada e qualificada, 

como afirma Romanio (2011). Ainda segundo o autor, o censo realizado em 1940 indicava uma 

taxa de analfabetismo de aproximadamente 55% da população.  

Segundo Nogueira (2012), o governo promoveu a primeira campanha de educação de 

adultos em 1947, com o objetivo de alfabetizar esses adultos e, posteriormente, colocá-los em 

cursos de capacitação profissional. No entanto, essa campanha não alcançou índices satisfatórios.  

No final da década de 50 e início da década de 60, houve mudanças nas iniciativas públicas 

de educação de adultos, partindo de uma intensa mobilização da sociedade. O analfabetismo passou 

a ser visto não mais como pobreza e marginalização, mas como efeito de uma politica social 

desigual, e essa nova visão, junto à consolidação de uma nova pedagogia, proposta por Paulo Freire, 

trazia a relação entre o social e o educacional. O “método Paulo Freire” não aceitava que fosse 

transmitido aos educandos saberes já construídos; o educando deveria saber pensar e concluir, 

tornando a sua educação sinônimo de reflexão, argumentação e criticidade. Para Freire, a mera 

repetição de palavras e conceitos prontos, apenas desestimulava o aluno (SOARES, 1996). 

Porém, com o golpe militar, em 1964, houve uma grande repressão aos programas de 

alfabetização de adultos, sendo permitidos, naquela época, somente programas assistencialistas e 

conservadores. Os movimentos sociais foram contidos com violência e os materiais produzidos, até 

então, foram confiscados (ROMANIO, 2011).  Não era de interesse do governo que essas pessoas 

fossem alfabetizadas e conscientizadas dos seus direitos como cidadãos e que se tornassem pessoas 

críticas. Nesta mesma época, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 
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regulamentado pela Lei n° 5.379 de 15/12/67, para o controle político da população, através da 

centralização das ações e orientações, supervisão pedagógica e produção de materiais didáticos 

unificados que eram utilizados em todo o país (Friedrich et al., 2010).   

No ano de 1971, o Ensino Supletivo somou-se ao MOBRAL. O objetivo desse último era 

proporcionar estudo às pessoas que não puderam cursar a escola em tempo normal. O MOBRAL foi 

extinto em 1985, com a redemocratização do país. 

Assim, outras ações educativas tomaram o seu lugar, como a criação da FUNDAÇÃO 

EDUCAR. Com a promulgação da Constituição de 1988, o dever do Estado com a Educação de 

Jovens e Adultos foi ampliado, garantindo o ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos. 

Em 1990, durante o governo Collor, a FUNDAÇÃO EDUCAR foi extinta e aconteceu a 

descentralização política da EJA, com isso, a responsabilidade dos programas de alfabetização e 

pós- alfabetização é transferida aos municípios. (SOARES, 1996) 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecia que o dever do 

Estado com a educação escolar publica se estendia, inclusive, para aqueles que não tiveram 

oportunidade de acesso à escola na idade apropriada (NOGUEIRA, 2012). 

1.1.2  Fundamentos Legais 

 

A política de educação de jovens e adultos, diante do desafio de resgatar um compromisso 

histórico da sociedade brasileira e contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça 

social, fundamenta sua construção nas exigências legais definidas. 

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, incorporou, como princípio, que toda e 

qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205). Retomado pelo Artigo 2º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, este princípio abriga o conjunto das 

pessoas e dos educandos como um universo de referência sem limitações. Assim, a Educação de 

Jovens e Adultos e Idosos, modalidade estratégica do esforço da Nação em prol de uma igualdade 

de acesso à educação, como bem social, participa deste. 
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Estas considerações adquirem substância, não só por representarem uma dialética entre 

dívida social, abertura e promessa, mas também por se tratarem de postulados gerais transformados 

em direito do cidadão e dever do Estado até mesmo no âmbito constitucional. 

 Sendo assim, o Artigo 208-CF alterado pela Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, os Incisos I e VII passam a vigorar com as seguintes alterações: 

 

I – “educação básica obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 

VII – atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde”. 

 Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos 

financeiros e jurídicos de sustentação. Esclarecemos que a Educação de Jovens e Adultos está 

baseada no que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB 9.394.96, no 

Parecer CNE/CEB Nº11/2000, na Resolução CNE/CEB Nº01/2000, no Plano Nacional de Educação 

(Lei 10.172/01), no Plano de Desenvolvimento da Educação, nos Compromissos e acordos 

internacionais. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) que trata da educação de 

jovens e adultos no Título V, capítulo II, como modalidade da educação básica, superando sua 

dimensão de ensino supletivo, regulamentando sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou 

não concluíram o ensino fundamental.  

Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  

Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames. 

Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
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Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão  

a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. 

Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos: 

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

Parágrafo 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000 e 

Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser observadas na oferta e estrutura dos componentes 

curriculares dessa modalidade de ensino, estabelece que: 

• Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da 

Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas 

etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na 

apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 

modelo pedagógico próprio; 

• Funções da EJA: 

Reparadora, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um 

direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela 

igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. 

Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como 

donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional 

dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas 

desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada 

como reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos 

indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e 

na abertura dos canais de participação. 

Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA que pode se chamar de 

qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base 

o caráter incompleto do der humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação 

pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. 
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Resolução CNE/CEB nº 01/2000 

- Artigo 6º, Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da  

Educação de Jovens e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade 

desta modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes federativos. 

 

Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) 

  - A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de 

Educação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do 

analfabetismo (art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos 

humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits do atendimento 

no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e 

adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório. 

RESOLUÇÕES/SECAD/MEC: 

a) Resolução/FNDE/CD/n°48 de 28 de novembro de 2008 - Estabelece orientações 

para a apresentação, seleção e apoio financeiro a projetos que visem à oferta de cursos de 

formação continuada na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos no formato decursos 

de extensão, aperfeiçoamento e especialização. 

b) Resolução FNDE/CD n° 51, de 15 de dezembro de 2008 - Estabelece critérios para a 

apresentação, seleção e apoio financeiro a projetos que visem o fomento à produção de 

material pedagógico-formativo e de apoio didático de EJA, à formação de educadores, 

coordenadores e gestores da EJA e à publicação de experiências de EJA todos com ênfase 

na Economia Solidária. 

c) Resolução/FNDE/CD/ n° 44 de 16 de outubro de 2008 - Estabelece critérios e 

procedimentos para a execução de projetos de fomento à leitura para neoleitores jovens, 

adultos e idosos, mediante assistência financeira aos Estados, Municípios, Distrito Federal, 

Instituições Públicas de Ensino Superior e Entidades sem fins lucrativos. 

d) Resolução/FNDE/CD/n° 50 de 04 de dezembro de 2008 - Estabelece critérios e 

procedimentos para assistência financeira a projetos de cursos de extensão para a formação 

de educadores para atuar em Alfabetização de jovens e adultos, no âmbito do Programa 

Brasil Alfabetizado. (BRASIL. Ministério da Educação Secretaria de educação continuada). 

A EJA, de São José, nesse sentido, está de acordo ao disposto da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e a Constituição do Estado de Santa Catarina, assim como, 

à Lei 9394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

uma vez que atende alunos a partir de 15 anos de idade do ensino fundamental. Ademais, está de 

acordo com as legislações e as normas especificamente aplicáveis, que regulamentam a Educação 

de Jovens e Adultos. 
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Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos é oferecida em 16 escolas da rede municipal de 

São José, município onde a pesquisa deste trabalho foi realizada, atendendo a um total de cerca de 

2,8 mil alunos.  

 

1.1.3  Escola 

Em cada período da história, a escola teve uma finalidade especifica, ela surgiu da 

necessidade de se registrar os conhecimentos produzidos pela sociedade ao longo da construção da 

cidadania. Na Idade Média, por exemplo, a finalidade da escola era transmitir a doutrina e os 

valores da fé cristã (SOUSA; CARDOSO, 2008).  

Segundo Lobrot (1992), na Idade Moderna, a escola servia de meio de socialização dos 

indivíduos, o que nos remete a escola como conhecemos hoje, um lugar para se educar as crianças.  

No século XVIII, a escola voltou-se pro âmbito mais tecnicista, voltada para os 

conhecimentos técnicos e científicos, especialmente a partir da Revolução Industrial e do 

capitalismo, onde tinha função de formar seres com habilidades e aptidões específicas para o 

funcionamento da grande máquina. (SOUSA; CARDOSO, 2008). 

Na atualidade, a escola é um conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que 

influenciam a forma de organização escolar.  

O sociólogo francês Jean Claude Forquin, afirma: 

A escola é também um mundo social que tem suas características de vida própria, 

seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de  

regulamentação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de festão de 

símbolos (FORQUIN, 1993, p. 167). 

  

Além dessas características, existe também a questão da cultura regional e local, que 

exerce influencia sobre a escola. Nesse sentido, Libâneo (2008) afirma que a escola funciona de 

acordo com as relações estabelecidas no dia a dia escolar, dentro das salas de aula, relações 

construídas pelos próprios personagens da vida escolar, assim, a cultura escolar está ligada 

diretamente com a singularidade de cada sujeito presente nesse processo. 

 

 



18 
 

1.1.4  Educação de Jovens e Adultos 

 

A valorização lenta, porém frequente, da educação de jovens e adultos, no Brasil, está 

ligada ao desenvolvimento industrial e a mobilização da sociedade, apoiada na pedagogia de Freire, 

que propõem a valorização do conhecimento prévio do aluno e uma maior comunicação entre 

educador e educando (Bär, 2012). 

A EJA é voltada para uma educação que desenvolva o conhecimento, a lógica, a 

compreensão mútua, para isso, o educador deve conhecer bem o próprio meio do educando, pois 

somente conhecendo a realidade desses jovens e adultos é que haverá uma educação de qualidade. 

(GADOTTI, 1979). 

De acordo com Galvão e Pierro (2007, p. 27), no processo de escolarização esses alunos 

aprendem mais do que cálculos matemáticos e fórmulas, eles aprendem também novas condutas 

para fazer frente a “padrões culturais dominantes”. 

As especificidades dessa modalidade de ensino, e desses educandos, vão além dos 

conceitos prontos, da escola de ensino regular, requerem uma educação dialogada, onde o 

conhecimento seja construído e não repassado. Entrar em uma sala de aula, depois de um dia de 

trabalho, deixar a casa e os filhos, é um desafio diário para a maioria desses jovens e adultos, e eles 

o fazem, pela busca de realização pessoal e profissional. 

Um ponto importante, de acordo com Arroyo (2007), é não esquecer que esses educandos 

retornam a escola com muito custo, depois de percursos, muitas vezes, desanimadores e truncados 

pelo próprio sistema educacional. Assim, devem-se pensar estratégias que viabilizem a permanência 

desses jovens e adultos na escola. 

 

1.1.5  Sujeitos da EJA  

 

Os alunos da EJA são aqueles que, por algum motivo, afastaram-se da escola, eles buscam 

na EJA uma nova oportunidade de formação, no entanto, o perfil geral desses alunos vem se 

modificando ao longo dos anos, e a grande maioria deles é constituída de jovens, não mais de 

adultos, como no passado; de origem urbana, não mais rural, em sua maioria; e que tiveram suas 
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vidas escolares interrompidas em algum momento, e não são, em sua grande maioria, mais 

analfabetos, como eram os alunos da EJA no passado. 

Muitos anseiam por uma educação para a vida, com continuidade de estudos até o nível 

superior, melhorando sua inserção na sociedade e na vida profissional (MACHADO, 2006). 

De acordo com Davet (2012), os alunos de EJA voltam a estudar sonhando com uma vida 

melhor, eles vêm à escola como alternativa de crescimento pessoal e profissional. No entanto, essa 

modalidade de ensino necessita de uma proposta diferenciada para atender as especificidades desse 

aluno, que é um sujeito ativo em seu processo de aprendizado.   

Para Gadotti (1979), a EJA deve ser sempre uma educação diferenciada, que desenvolva o 

conhecimento, a compreensão mútua e a diversidade cultural, sendo sempre, contra qualquer tipo de 

exclusão, seja por motivo de raça, sexo, ou quaisquer outras formas de discriminação. 

Sendo assim, o professor, para atuar nessa modalidade de ensino, precisa muito mais do 

que saberes e competências e abordagens metodológicas, ele necessita reinventar a didática 

cotidiana, promovendo a motivação necessária à aprendizagem, despertando nesses alunos o 

interesse e o entusiasmo para a construção do conhecimento.  Santos (2006), afirma que a EJA 

possui um campo pedagógico próprio, que rompe com a escola moderna, organizada em séries, em 

etapas, que define o sujeito ‘pronto’ no conhecimento fundamental, ‘pronto’ no conhecimento 

médio [...] Segundo a autora, nunca estamos prontos, já que os sujeitos vivenciam novas 

aprendizagens e que a vida nos proporciona sempre novos conhecimentos.  

 Nesse sentido, para essa modalidade de ensino, os professores precisam saber respeitar as 

condições culturais desses jovens e adultos, estabelecendo um canal de comunicação entre o saber 

técnico e o saber popular (GADOTTI; ROMÃO, 2008). 

Para este grupo de alunos em especial, aprender não é um processo passivo, ensinar não é 

transferir conhecimentos e conteúdos. Não há docência sem discência, as duas coisas se explicam, e 

seus sujeitos, não se reduzem a condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 2002) .  

Após a contextualização da Educação de Jovens e Adultos, seus aspectos sociais e legais, 

passamos agora para os objetivos e a justificativa da pesquisa.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral  

O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer o perfil do aluno concluinte do ensino médio  

da Educação de Jovens e Adultos da Centro Educacional Municipal Governador Vilson Kleinubing, 

entender o motivo do abandono escolar no passado e conhecer quais são suas perspectivas de futuro 

com relação ao seu retorno à escola. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Com a aplicação do questionário, objetiva-se especificamente: 

1. Determinar quais os motivos que levaram os alunos a abandonar os estudos no 

passado; 

2. Conhecer quais são os fatores que influenciaram na decisão do retorno à escola; 

3. Levantar qual a pretensão dos alunos com a busca pela escolarização; e 

4. Verificar quais as dificuldades encontradas, dentro e fora da escola, para 

concluírem seus estudos. 
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1.3 Justificativa 

O adulto, ao recorrer a uma sala de aula, o faz movido por interesses claros e próprios. 

Conheci a educação de jovens e adultos quando, em 2007, resolvi concluir o ensino médio, desejava 

ingressar em uma graduação, porém, dentro da turma com a qual estudei, eu era a única com esse 

anseio, os demais, em sua grande maioria, buscavam apenas pelo diploma de conclusão do ensino 

médio.  

Alguns anos depois de terminar o ensino médio, voltei a uma sala de EJA como minha 

primeira experiência como professora, foi um período de grande aprendizado e pude perceber que 

esses alunos tinham objetivos diferentes daqueles que conheci em 2007, que faziam parte da minha 

turma no ensino médio; em sua grande maioria, esses  “novos” alunos almejavam um curso técnico 

ou superior. A partir disso, surgiu a dúvida, em relação aquela escola que frequentei,: será que os 

alunos também estão buscando  por  isso?  

Portanto, com esse trabalho de conclusão de curso, espero responder essa questão e 

conhecer melhor o aluno da EJA de hoje, pois essa modalidade de ensino possui especificidades e 

requer um professor preparado para ensinar e aprender. 
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2  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Metodologia 

   A coleta ocorreu em novembro de 2013. Para este estudo de caso, aplicou-se um 

questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicadas a 18 (dezoito) alunos desta escola Os 

questionários foram aplicados com todos os alunos presentes na aula. Não foi requisitado que os 

alunos se identificassem, e a partir dos respectivos dados e informações obtidas, iniciou-se a 

elaboração, apresentação e interpretação dos dados, apresentação dos resultados e conclusão.   

A área de atuação desse trabalho é a Escola “Centro Educacional Municipal Governador 

Vilson Kleinubing” localizado no Parque Residencial Lisboa, no município de São José – SC, com 

alunos da EJA do terceiro ano do ensino Médio no turno noturno. 

No capitulo a seguir, será apresentado o resultado das entrevistas realizadas. 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação dos questionários, houve uma conversa informal com os alunos, onde 

eles trouxeram questões do dia a dia, enquanto estudantes fizeram perguntas sobre futuro escolar, 

universidade, seus anseios e sonhos; enriquecendo, dessa forma, a análise dos dados.    

3.1 PERFIL DOS DISCENTES 
 

Analisando os dados obtidos com os questionários, podemos observar questões a respeito 

de sexo, faixa etária, estado civil, entre outros. A partir desses dados, pode-se verificar o perfil 

desses alunos. Percebemos que há, hoje, uma igualdade entre homens e mulheres em sala de aula, 

como também uma juvenilização dessas turmas. 

 

Gráfico 1- Gênero dos alunos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com os resultados evidenciados no gráfico 1, podemos observar que 

aproximadamente 55,6% dos alunos são do sexo masculino, em relação a aproximados 44,4% do 

sexo feminino.  Através desse índice conclui-se que não há uma procura maior por um determinado 

gênero. 
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Gráfico 2- Faixa Etária dos alunos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 No gráfico 2 os resultados evidenciam que aproximadamente 89% dos alunos pertencem a 

faixa etária que varia de 18 a 25 anos e que apenas 11% desses alunos está na faixa etária de 26 a 36 

anos, cursando a 3ª série  do ensino médio. Conforme pode-se verificar no Gráfico 2,  os jovens são 

a grande maioria nas salas de aula da EJA da referida escola. 

 

Gráfico 3- Estado Civil dos alunos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Pelos resultados do gráfico 3, observa-se  que 78% dos alunos são casados, enquanto apenas 

22% são solteiros. Observou-se que a maioria destes alunos que estão tentando concluir seus 

estudos são casados; estes afirmaram que nem sempre é fácil conciliar casamento, vida familiar  e 

estudo. 

Gráfico 4- Número de Filhos dos alunos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Ao analisar o gráfico 4, verificamos que apenas 11,1% dos alunos não têm filhos, 55,5% têm 

2 filhos,  33,3% desse total de alunos têm 03 filhos. Esse fato colabora para problema mencionado 

no gráfico anterior, onde os estudantes comentaram a dificuldade de conciliar vida familiar e escola.  

Gráfico 5- Incentivo da Família  
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Fonte: Dados da pesquisa 

No gráfico 5, observamos que 100% dos alunos afirmam ter incentivo da família para 

estudar. Todos atribuem importância à participação da família no seu trajeto escolar. 

 

Gráfico 6- Gosta de estudar? 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Como podemos observar no gráfico 6,  cerca de 89% dos alunos afirmam que gostam de 

estudar: o que facilita sua permanência na escola e os motiva à continuação da trajetória escolar. 

Apenas 11% disseram não gostar de estudar, o que pode dificultar a vida escolar desses discentes, 

culminando até na possibilidade de uma nova desistência escolar. 
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Gráfico 7- Trabalha Fora 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diante das respostas obtidas no gráfico 7, observamos que 89% dos alunos estudam à noite 

porque trabalham e apenas 11% não exercem uma profissão. Ao serem questionados sobre a 

profissão que exercem, afirmaram que o trabalho se torna positivo à medida que abre novas 

possibilidades de conhecimento, transferindo aprendizagens desenvolvidas na escola para o local de 

trabalho e do mesmo para a escola. 
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3.2 ESCOLA: PASSADO, ATUALIDADE E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

A partir de sete questões do questionário aplicado, conseguiu-se ter uma visão da relação 
desses alunos com a escola no passado, no presente e suas aspirações para o futuro escolar. 

 

Gráfico 8- Continuidade dos Estudos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com os resultados obtidos no gráfico 8, podemos verificar que  alguns alunos 

querem dar continuidade em seus estudos. Dos alunos entrevistados, aproximadamente 33% 

desejam fazer um curso técnico, 22% querem ingressar numa faculdade e 44% desejam ir além da 

graduação e concluir um curso de pós graduação.  
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Gráfico 9- Aprendizagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No gráfico 9 tratamos sobre a aprendizagem, observamos que 89% dos alunos consideram 

sua aprendizagem boa e apenas 11% consideram sua aprendizagem regular. Vale a pena ressaltar 

que a aprendizagem precisa ser significativa na vida desses alunos, não apenas uma transição de 

conhecimentos e conteúdos, e esse processo de apropriação é bastante complexo. 

Gráfico 10- Interrupção dos Estudos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Regular

Boa

Ótima

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Trabalho

Problemas Pessoais

Constituir Família

Vontade Própria



30 
 

Os resultados, demonstrados no gráfico10, evidenciam que 78% dos alunos tiveram que 

interromper seus estudos para trabalhar e 22% tiveram problemas pessoais para dar continuidade 

nos seus estudos no passado. 

O fato percebido é que os alunos, no passado, não conseguiram conciliar trabalho e estudo, 

mas agora o fazem, eles afirmam que estão mais maduros e entendem a importância que os estudos 

têm para seu futuro.  

 

Gráfico 11- Dificuldades  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diante das respostas obtidas, expostas no gráfico 11, observamos que 67% dos alunos 

afirmam enfrentarem dificuldades para prosseguir com os estudos, a maior dificuldade relatada é 

conciliar trabalho e estudos, os afazeres domésticos também foram citados. Já para 33% deles, essa 

conciliação é tranquila, e não interfere no aprendizado. 
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Gráfico 12- Fatores de Retorno 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com os resultados expostos no gráfico 12, pode-se analisar que 

aproximadamente 67% dos discentes voltaram à sala de aula com a intenção de concluir o ensino 

regular e entrar em uma graduação, um pouco mais de 27% responderam que pretendem mudar de 

emprego no futuro, outros 22% querem fazer um curso técnico e ainda outros 22% também 

almejam subir de cargo na empresa em que trabalham com a conclusão do ensino regular. Nessa 

pergunta especifica o aluno poderia marcar mais de uma alternativa no questionário. 

As questões de número 13 e número 14, foram abertas, abaixo fizemos um agrupamento 

das respostas obtidas, já que todas apresentavam o mesmo teor. 
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 Gráfico 13- Escolarização e Qualidade de Vida 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com os resultados obtidos no gráfico 13, pode-se afirmar que 100% das 

respostas dos alunos ligam a escolarização a um emprego melhor, 55% também acreditam que, 

consequentemente, há uma melhora na qualidade de vida. Outros 33% das respostas afirmam que o 

conhecimento que a escola lhe proporciona será útil por toda a vida, inclusive, ajudando a chegar a 

uma graduação e 12% das respostas apontam para uma melhoria na forma de se comunicar, de 

forma geral.    

Gráfico 14- Representação da Escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No gráfico 14, observamos que 44% dos alunos acreditam que a escola é uma alternativa 

para o crescimento pessoal, outros 34% associam a escola à melhora na qualidade de vida, já 11% 

dos alunos consideram a escola como uma alternativa para melhorar a sua socialização, enquanto 

outros 11% reconhecem na escola a possibilidade de entrar em um curso superior.   

Após a verificação, análise e discussão das respostas obtidas dos questionários, 

apresentaremos no próximo capítulo as considerações finais deste trabalho de conclusão de curso.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo desse trabalho foi mapear o perfil dos formandos de ensino médio da 

Educação de Jovens e Adultos da escola CEM Governador Vilson Kleinubing, o que foi atendido, 

principalmente na seção anterior.  

A análise dos resultados obtidos apontou para uma reflexão sobre a percepção do perfil dos 

formandos do ensino médio nessa escola: de modo geral, percebemos que esses alunos são jovens 

na faixa etária entre 18 e 25 anos de ambos os sexos que constituíram família e têm filhos. Eles 

recebem apoio da família para dar continuidade aos estudos, gostam de estar em sala de aula e 

consideram bom seu aprendizado. Os obstáculos enfrentados por eles, nesse reingresso escolar são, 

principalmente, os que se referem na conciliação escola vs. trabalho. Apesar das dificuldades 

relatadas, para a maioria, o grande desafio buscado é obter um diploma universitário como 

pressuposto para melhoria da qualidade de vida.  

Quando foram questionados sobre a importância do trabalho em suas vidas, os alunos 

afirmam que o salário garante o sustento da família, e lhes proporciona oportunidade de conhecer 

novas pessoas. Eles também afirmaram que o estudo é fundamental para crescer profissionalmente, 

já que as empresas estão procurando, cada vez mais, por profissionais qualificados. 

 No passado, eles afirmam que pararam de estudar por causa do trabalho, mas voltaram à 

escola para melhorar a qualidade de vida, mudar de emprego ou subir de cargo no emprego atual, 

por isso almejam um curso técnico ou superior. Esses alunos ligam a escolarização á crescimento 

pessoal e profissional, o que acarreta em uma vida melhor, segundo eles. 

Percebeu-se também, com essa pesquisa, que estes alunos procuram por conhecimentos e 

não apenas por conteúdos de sala de aula, com isso, pode-se perceber que a educação dessa 

modalidade de ensino precisa ser adequada a esse público que não se contenta apenas com  

transmissão de conhecimento, mas quer ser um agente ativo no processo de ensino aprendizagem. 

Freire (2003, p. 39) declara:  

 “ Já agora ninguém educa ninguém, como tão pouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos 

cognoscíveis que na prática “bancária”, são possuídos pelo educador que os descreve ou os 

deposita nos educandos passivos.”  
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Portanto, é preciso que a escola Governador Vilson Kleinubing defina um projeto macro, 

que garanta mais qualidade na educação, construindo propostas pedagógicas que possibilitem a 

concretização dos novos paradigmas educacionais. Para esses alunos a educação bancária não 

atende suas necessidades, é preciso uma metodologia especialmente desenvolvida para esse público, 

que chega à escola na idade adulta procurando por melhoria na qualidade de vida e acesso a cursos 

superiores.  

A consequência direta da pesquisa foi mostrar que a qualidade do ensino passa, sobretudo, 

pela motivação dos discentes e docentes, como por toda a escola em si, a fim de alcançar êxito, 

melhorando o sucesso escolar e o nível de aprendizagem. 
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GLOSSÁRIO 

ANEXO  Documento ou texto não elaborado pelo autor 

APÊNDICE  Documento ou texto elaborado pelo autor 
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 
 
1º) Qual o seu sexo? 
( ) Masculino   ( ) Feminino 

2º) Qual dessa faixa etária você se enquadra? 
 ( ) 18 a 25   ( ) 26 a 36   ( ) 37 a 45   ( ) 46 a 60    ( ) + 60 

3º) Qual o seu estado civil? 
( ) Solteiro   ( ) Casado   ( ) Separado/divorciado   ( ) Viúvo 

4º) Quantidade de filhos? 
( ) 0   ( ) 1    ( ) 2   ( ) 3    (  ) 4    ( ) 5   (  ) + 5 

5º) Você tem incentivo de sua família para estudar? 
( ) Sim   ( ) Não 

6º) Você gosta de estudar?  
( ) Sim   ( ) Não 

7º) Você trabalha fora?  
( ) Sim   ( ) Não 

8º) Até onde você deseja ir com seus estudos? 
( ) Concluir apenas o médio   (  ) Fazer um curso técnico                            ( ) Fazer faculdade 
( ) Fazer pós-graduação 

9º) Como está sendo sua aprendizagem? 
( ) regular   ( ) boa    ( ) ótima 

10º) Qual motivo que levou você a interromper seus estudos no passado? 
(  ) Trabalho                     (  ) Constituí família      
(  )  Problemas pessoais        (  ) Vontade própria 
(  ) Outros:             

              

11º) Você enfrenta dificuldades para dar continuidade aos estudos hoje? 
( ) Não  ( ) Sim , quais:          

             

              

12º) Quais são os fatores que influenciaram na decisão do retorno à escola?  
(  ) Mudar de emprego   (  ) Subir de cargo no trabalho 
(  ) Imposição da empresa onde trabalho (  ) Concluir o ensino básico sempre foi um sonho 
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(  ) Fazer um curso técnico                            (  ) Fazer um curso superior 
(  ) Outros:            

             

              

13º) O que a escolarização pode oferecer para melhorar a  sua qualidade de vida? 

             

              

             

              

              

14º) O que a escola representa para você? 
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A seguir apresenta-se um elenco de perguntas mais frequentes sobre a legislação vigente de 
Educação de e Adultos. 

 

CEJA 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

São José/SC 

2011 

 

COORDENAÇÃO DO CEJA DE SÃO JOSÉ 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA GRANDE FPOLIS 
GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA GRANDE FPOLIS 
CENTRO DO CEJA DE SÃO JOSÉ 
Rua: Antônio Schroeder s/nº Bairro: Bela Vista II - CEP 88110-401 – São José - Santa Catarina 
Fone/Fax FONE/FAX: 3346-1076 / 3246-8861 
e-mail: – cejasj@sed.sc.gov.br e ceja.sj.assessoriapedagogica@gmail.com 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
CEJA-SJ- Centro de Educação de Jovens e Adultos foi criado pelo Decreto 3.236, publicado no Diário 

Oficial Nº 18.845 de 09 de março de 2010 com o parecer 026, de 09 de março de 2010, sua sede está 

localizada nas dependências da EEB Bela Vista II, à rua Antônio Schroeder s/nº no bairro Bela Vista II, no 

município de São José SC. Foi desmembrado do CEJA de Florianópolis para melhor atendimento da 

demanda de alunos procedentes dos 12 municípios da Grande Florianópolis: São José, Palhoça, Rancho 

Queimado, São Bonifácio, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, Anitápolis, Águas Mornas, 

Biguaçu, Governador Celso Ramos, Paulo Lopes e Angelina. 

O CEJA-SJ - Centro de Educação de Jovens e Adultos pertence à Rede Estadual de Ensino tendo sua 

mantenedora a Secretaria de Estado da Educação e sua Unidade Gerenciadora é a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis/ Gerência da Educação. 

O CEJA-SJ- Centro de Educação de Jovens e Adultos pensa a EJA como um espaço apropriado para quem já 

não se encontra na faixa etária correspondente ao Ensino Fundamental e Médio, não recebeu nenhuma 
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formação sistemática, se afastou dos estudos e está retornando, na sua maioria são alunos jovens e adultos 

que não tiveram a oportunidade de terminar seus estudos na idade própria por terem que trabalhar e ajudar no 

sustento da família, ou pela falta de incentivo dos pais que valorizavam a mão-de-obra em detrimento aos 

estudos e por outros fatores sócio-econômicos. 

 

1- PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Os princípios do CEJA de São José fundam-se na educação de qualidade, democrática, participativa e 

comunitária, como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, visando também, 

prepará-lo para o exercício da cidadania por meio da prática e cumprimento de direitos e deveres. 

A Coordenação do EJA de SÃO JOSÉ objetiva sua ação educativa, fundamentada nos princípios da 

universalização de igualdade de acesso, permanência e sucesso, a obrigatoriedade da Educação. Este 

Objetivo do CEJA de São José está divido nas funções: Reparadora que se refere à entrada de jovens e 

adultos no âmbito dos direitos civis. A restauração de um direito a eles negado - o direito a uma escola de 

qualidade; Equalizadora que se relaciona à igualdade de oportunidades que possibilite oferecer aos 

indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social e nos demais canais de participação; e por 

fim, Qualificadora que diz respeito à educação permanente, com base no caráter incompleto do ser humano, 

cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não-escolares. 

 

2- FINALIDADE 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem por finalidade propiciar uma imensa riqueza no processo de 

criatividade, e tem como papel principal o de construtor do conhecimento como um todo. A Educação de 

Jovens e Adultos é parte substancial de todo o patrimônio cognitivo da humanidade, ou seja, parte 

substancial para uma boa formação humanística do homem. A Educação de Jovens e Adultos proporciona ao 

educando o conhecimento integral nas diferentes áreas da educação. 

Neste contexto, o CEJA de São José tem por finalidade ao atendimento ao disposto nas Constituições da 

República Federativa do Brasil de 1988 e a Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei 9394/96 - 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e as legislações e as 

normas especificamente aplicáveis, que regulamentam a Educação de Jovens e Adultos. 

 

3- CLIENTELA ATENDIDA 

A clientela do CEJA de São José constitui-se em oportunidade de educação para jovens, adultos e 

adolescentes, sendo um largo segmento da população com seguimentos escolares básicos para aqueles que 

iniciam a escolaridade já na condição de adultos trabalhadores; para adultos e jovens que ingressaram na 
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escola regular e a abandonaram ha algum tempo, e, finalmente, para adolescentes que ingressaram e 

cursaram recentemente a escola regular, mas acumularam grande defasagem entre a idade e a série cursada. 

 

 

4- PAPEL DA ESCOLA EJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos apresenta como base norteadora a Proposta Curricular de Santa Catarina, 

fundamentada na concepção de ensino e aprendizagem histórico-cultural, centrado nos teóricos Lev 

Seminovich Vygostky, Aléxis Leontiev Bakhtin, entre outros. Nesta concepção, os sujeitos se apropriam do 

conhecimento a partir das condições históricas das quais estão inseridos e nas diversas interações de 

aprendizagem entre professor e aluno. Assim, adotam-se os princípios de uma educação reparadora, 

equalizadora e qualificadora, princípios constantes no Parecer CNE/CEB n° 11/2000. 

O CEJA de São José apresenta: 

 

I. Função Social do EJA: A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos 

(conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) que, aliás, deve acontecer de maneira 

contextualizada, desenvolvendo nos discentes a capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na 

sociedade em que vivem. Portanto, o CEJA de São José promove, ao aluno, acesso ao conhecimento 

sistematizado e, a partir deste, a produção de novos conhecimentos. Preocupar-se com a formação de um 

cidadão consciente e participativo a na sociedade em que está inserido. 

II. Eixos Norteadores: Aprender a aprender; valores, cidadania, respeito, solidariedade, disciplina, 

coletividade; trabalho unificado; criar para humanizar; compromisso profissional e social. Neste contexto, o 

CEJA de São José é o espaço democrático dentro da sociedade contemporânea, servindo para discutir suas 

questões, possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico, trazer as informações, contextualizá-las e 

dar caminhos para o aluno buscar mais conhecimento. Para o CEJA de São José ensinar e aprender na 

educação de jovens e adultos é proporcionar habilidades, conceitos, conteúdos, socialização para a vida 

profissional e em sociedade. O desafio maior do CEJA de São José é com a qualidade do ensino, primando 

pela aprendizagem, pela inclusão, pela diversidade, ou seja, pela cidadania. O CEJA de São José se constrói 

nas relações sociais compreendido nas dimensões de: individualidade, coletividade, globalidade e 

universalidade nas suas múltiplas dimensões e linguagens. E, trabalhar a inclusão para jovens e adultos. 

III. O Trabalho Pedagógico do CEJA de São José emerge da formação crítica, reflexiva e possibilita a toda a 

comunidade um projeto político pedagógico consolidado pela colaboração mútua e o exercício da construção 

coletiva desencadeando experiências inovadoras que estão acontecendo na EJA. A comunidade escolar do 

EJA repensa constantemente o seu papel pedagógico e sua função social, para tanto, se faz necessário refletir 

sobre a escola que temos se voltada para os interesses políticos, se discriminadora e produtora de 
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mecanismos de controle que impedem que os estudantes consigam enfrentar em condições de igualdade ou 

como melhor enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Para que a escola de EJA cumpra a sua função 

social será necessário: integração e participação da comunidade escolar; os segmentos da escola devem estar 

plenamente voltados à completa valorização do educando; cursos de formação e qualificação dos 

profissionais da educação. 

 

6- PROPOSTA CURRICULAR 

I. Objetivos 

Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina, p.15 “[...] o ser humano é entendido como social e 

histórico. No seu âmbito teórico, isto significa ser resultado de um processo histórico, conduzido pelo 

próprio homem. Essa compreensão não consegue se dar em raciocínios lineares. Somente com um esforço 

dialético é possível entender que os seres humanos fazem a história ao mesmo tempo em que são 

determinados por ela.” Neste contexto, esse pressuposto, entende-se que a socialização do conhecimento 

deve ser garantida a todos. Assim, o CEJA - São José tem como objetivos específicos: 

• Proporcionar ao aluno condições de aprimorar seus conhecimentos, adequando os conteúdos a sua 

faixa etária, ritmo de aprendizagem, identidade cultural, familiar e comunitária. 

• Nortear o processo pedagógico do CEJA de São José, buscando caminhos compatíveis com o 

ensino, que permita ao aluno manter-se no mercado de trabalho. 

• Oferecer condições de vivenciar atividades práticas que desenvolvam conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias. 

• Ampliar efetivamente diversas oportunidades de iniciação e qualificação profissional, por meio de 

extensões, convênios e parcerias com instituições públicas e privadas. 

• Estimular a busca de aperfeiçoamento constante e ampliação dos conhecimentos. 

• Pensar uma prática pedagógica que permita ao aluno a compreensão da cidadania como 

participação social, econômica e política, assim como, exercício de direitos e deveres políticos, civis 

e sociais. 

• Pensar uma prática pedagógica que permita ao aluno a percepção integrante, dependente e 

transformador do ambiente, contribuindo ativamente para melhoria do meio que está inserido. 

• Pensar uma prática pedagógica que permita ao aluno a utilização diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para aprimorar o conhecimento. 

 

7- DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

a) Aspectos gerais da organização escolar. 

b) Formação acadêmica e profissional do corpo docente e diretivo. 
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c) Condições de trabalho, inclusive o plano de valorização dos profissionais da educação (cursos, seminários, 

capacitação interna, etc). 

d) Forma de atendimento aos alunos. 

O quadro funcional, docente e discente do CEJA de São José está dividido em servidores em cargo Diretivo, 

Assessoramento e Assistência, professores e alunos: 

Números de servidores efetivos em cargo Diretivo, Assessoramento e Assistência: 09 

Número de Professores atuantes no CEJA de São José: 84 

Número de Alunos atendidos pela CEJA de São José: 1.968 

O horário Administrativo/Pedagógico do CEJA de São Jose é de Segunda a Sexta-feira, das 07:45h às 

11:45h, das 13:45h às 17:45h, e das 18:30 às 22:00. 

O processo de avaliação institucional do CEJA de São Jose é permanente, fazendo reuniões periódicas em 

cada setor, administrativo, pedagógico, e com os alunos. Podendo assim, rever constantemente nosso 

posicionamento político pedagógico e as ações a serem executadas diante de todo o processo educacional 

que envolve nossos alunos. 

 

8. DIMENSÃO FINANCEIRA 

Os recursos financeiros da Coordenação do CEJA de SÃO JOSÉ são geridos pela Entidade Mantenedora – O 

Estado de Santa Catarina por meio da Gerência de Educação, Secretaria Regional e Secretaria Estadual são 

os órgãos que atendem as necessidades financeiras da Coordenação do CEJA de São José, conforme 

regulamentação legal. Estes recursos chegam à Coordenação do CEJA de São José por meio de requisições 

de materiais de expediente e ou reparos, reprografia, compras de livros, projetos, obras solicitadas pela 

equipe gestora da coordenação. 

Os recursos financeiros provêm do Programa de Descentralização e Nutrição Escolar (PRODENE) que se 

destina a elevar a qualidade da alimentação escolar, promovendo a saúde do aluno. Até o presente momento 

não recebemos os recursos proveniente do Programa Dinheiro Direto na escola (PDDE) que visa melhorar a 

infra-estrutura física e pedagógica e o desempenho da educação básica. 

Promoções pela comunidade escolar, em conjunto com AFA – Associação de Funcionário e Alunos, para 

prospectar recursos financeiros para o CEJA de São José. 

Outros recursos financeiros eventuais serão destinados de forma legal pela CEJA de São José e da Entidade 

Mantenedora, dos quais serão feitas as prestações de contas com a equipe gestora do CEJA. 

 

9. METAS, AÇÕES E RESPONSÁVEIS 

As Metas traçadas para os anos de 2010 e 2011 visam estruturar o CEJA de São José, qualificar os 

professores para esta modalidade de ensino, a fim de possibilitar uma melhoria na qualidade da Educação de 

Jovens e Adultos, garantindo o sucesso escolar e a promoção social dos nossos alunos. 

As metas do CEJA de São José estão assim disciplinadas: 
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• Oferecer cursos de capacitação continuada aos nossos educadores; 

• Promover reuniões pedagógicas mensais para acompanhar o processo ensino aprendizagem 

juntamente aos professores; 

• Promover palestras educacionais aos nossos educandos, educadores e comunidade escolar 

abordando assuntos contemporâneo como: Relações Humanas, Tecnologia, Preservação da 

Natureza, Aquecimento Global, Gripe H1N1, entre outros. 

• Rever bimestralmente junto aos professores e Técnicos Pedagógicos a prática em sala de aula, 

abordagem dos conteúdos, participação dos alunos, avaliação, etc. 

• Oferecer momentos de confraternização aos alunos, professores e toda a comunidade escolar, 

proporcionando a interação aluno/professor, aluno/escola, escola/família. 

• Participar ativamente de eventos oferecidos pela comunidade. 

• Proporcionar ao educando o momento de formar-se em uma cerimônia oferecida pelo CEJA 

(Formatura EF e EM) a fim de reconhecer o mérito do aluno por ter alcançado seu objetivo. 

• Divulgar e motivar familiares e amigos dos nossos alunos a voltarem aos bancos escolares, sejam 

por realização pessoal ou por ascensão profissional. 

• Avaliação diagnóstica processual que leve em consideração todo o tempo de permanência e 

atuação do aluno em sala de aula; 

• Procurar conhecer o aluno; 

• Buscar o comprometimento e participação dos pais/responsável na educação escolar; 

• Articulação do trabalho pedagógico entre disciplina - interdisciplinaridade; 

• Gerenciamento dos recursos financeiros de maneira mais participativa, visando também, as 

questões pedagógicas. 

• Desenvolver a capacidade de organização dos estudantes, quanto à preservação e a limpeza do 

ambiente educativo. 

• Desenvolver junto aos educandos valores, como respeito, disciplina e solidariedade. 

• Reavaliar o Projeto Político Pedagógico. 

• Garantia de 100% das aulas ministradas ao corpo discente. 

• Efetiva participação dos professores em sala de aula. 

• Desenvolver atividade de integração e socialização com todas as unidades descentralizadas. 

• Repensar a prática pedagógica. 

• Fortalecer as relações entre os profissionais da escola, discutindo ética e responsabilidade de todos 

os envolvidos na comunidade escolar. 

• Ampliar as relações entre escola e comunidade. 
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• Desenvolver um ambiente de respeito entre alunos, professores, direção e demais funcionários. 

 

10. Consolidação do PPP 

O Projeto Político Pedagógico esta implementado nas reuniões pedagógicas mensais, por meio de discussões 

trazidas pelos preletores no Curso de Formação Continuada, professores, alunos servidores e a comunidade 

acadêmica. Aprovação em Assembléia Geral da Comunidade com aporte de assinaturas.  

O conhecimento que se tem do próprio estudante. Logo, de posse de alguns dados referentes ao 

conhecimento internalizado pelo/a educando/a, passa-se a reflexão e discussão sobre os conhecimentos 

historicamente sistematizados. Essa forma permite que professor/a e aluno/a avancem em seus 

conhecimentos e se constituam como sujeitos reflexivos. A escola deve elaborar, por disciplina, aqueles 

conteúdos necessários pertinentes a cada série que serão o ponto de partida. 

4.1.1 Objetivos do Planejamento: Conhecer o aluno/a, observar e categorizar as suas necessidades e a partir 

desta constatação, pensar em um planejamento concreto que faça a relação das vivências para o 

conhecimento científico. 

4.1.2 Atividades de planejamento: 

1.Estabelecer períodos para observar o “conhecimento prévio do aluno” (2 semanas, após o inicio do ano 

letivo)- Período de sondagem 

2. Reunião por área: Aproximar as disciplinas curriculares, professores, equipe pedagógica, construindo 

propostas interdisciplinares em diferentes níveis; 

3. Organizar projetos pedagógicos que envolvam todos os segmentos da escola, com a participação da 

comunidade. 

4. Reunião Geral: Planejar as questões pedagógicas e administrativas. 

5. Formação continuada 

4.2. Avaliação: A avaliação merece um destaque a parte, pois diz respeito a um processo mais amplo e 

abrangente que abarca todas as ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os sujeitos 

envolvidos. Portanto, deve estar claro para aquele que avalia que ele também é parte integrante do processo 

avaliativo uma vez que foi o responsável pela mediação no processo de ensino-aprendizagem. 

Com a nova LDB 9394/96, que trouxe mudanças significativas para este novo olhar para a avaliação tanto no 

aspecto pedagógico como da legalidade, a escola tem proporcionado momentos de estudo e de discussão 

deste tema, que não se esgotou até o presente momento. 

Dentre as dificuldades que se coloca sobre a avaliação, estão presentes ainda muitas questões do passado, 

como: provas, trabalhos, recuperação, apropriação dos conceitos mínimos, o empenhos dos estudantes no 

processo, as condições objetivas da prática docente, em relação a correção, critérios, pareceres e a nota como 

prevê a Resolução 23/2000. 
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A recuperação paralela, prevista em lei ajuda a reelaborar estes conceitos que por ventura não foram 

apropriados por alguma razão e que novas oportunidades de recuperação devem ser oferecidas, não 

restringindo apenas no sentido de realizar mais uma prova. Estas novas oportunidades deverão 

estar devidamente registradas no diário de classe e devem ser lembradas por todo educador/a que é um 

direito do/a aluno/a. Portanto o trabalho do professor/a é fundamental na condução do processo. É função 

docente estar atento a esta questão. 

Por experiência, a 2ª época da nossa escola, que não será adotada, não trouxe qualquer tipo de avanço no 

processo de aprendizagem por parte dos nossos estudantes, basta observar as atas dos conselhos de classe, 

realizados quando da permanência desta prática. Cria-se um verdadeiro caos pedagógico, para os/as 

aluno/as, famílias e professores/as em querer colocar todo o processo de aprovação em um único momento. 

Como ficam as intervenções necessárias para o verdadeiro sentido da aprendizagem? Passar alguns dias 

estudando apenas para tirar uma nota invalida qualquer discurso de continuidade, de processo e de caminhos 

que alunos/as e professores/as devem trilhar no decorrer de um no letivo. Não podemos também esquecer 

que cria um certo comodismo por parte de alunos/as e de alguns professores/as na obtenção de uma nota, 

podendo desqualificar todo um trabalho pedagógico. 
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