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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

8583 - Práticas Pedagógicas e Pesquisa I – Educação de Jovens e Adultos 

Carga Horária Total da UC: 60h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 4h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56h 

Professor(a) Responsável:  

Mariângela Graciano 

Contato: mgraciano@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender os desafios impostos à efetivação dos direitos educativos de pessoas jovens e adultas com baixa 
ou nenhuma escolaridade 

ESPECÍFICOS 

✔ Estimular reflexão sobre a educação de jovens e adultos, considerando o cenário aparentemente 
contraditório entre a garantia formal dos direitos educativos e a redução das matrículas  verificada 
na última década; 

✔ Refletir sobre os conceitos de educação formal, não formal e informal a partir das especificidades da 
modalidade EJA; 

✔ Identificar percepções dos diferentes grupos envolvidos com a EJA sobre as condições de acesso e 
permanência na escola;  

✔ Construir exercícios de pesquisa educacional 

EMENTA 

A partir dos primeiros anos do novo milênio, alterações normativas e destinação de recursos públicos 
ampliaram as condições de acesso e permanência da população jovem e adulta com baixa escolaridade às 
oportunidades educativas, no entanto, a partir do final da década de 2010, as estatísticas demonstram 
redução no número das matrículas na modalidade EJA, e manutenção de altos índices de evasão. O aparente 
desinteresse em buscar e permanecer na escola suscita indagações em relação a expectativas e necessidades 
educativas deste público, considerando as possibilidades da educação formal e não formal, bem como sobre 
sua apropriação das informações referentes a seus direitos educativos, formas de acesso e demanda ao poder 
público. Nesta PPP, a proposta é buscar respostas a estas indagações em diálogo com a comunidade, 
profissionais da educação e pesquisadoras(es) da área. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Identificação e análise de fatores que contribuem para a reduzida adesão de pessoas jovens e adultas 
com baixa escolaridade à educação formal, modalidade Educação de Jovens e Adultas - EJA 

� Realização de atividade de pesquisa com vistas à identificação das perspectivas de diferentes grupos 
sobre o fenômeno, por meio de entrevistas realizadas por meio remoto 

� Análise das diferentes percepções do problema investigado, com base na discussão da bibliografia 
indicada 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
- Encontros realizados na plataforma google meet, às segundas-feiras, entre 14h e 16h no período vespertino, 
e 19h30 e 21h30 no período noturno, para reflexão e debate da bibliografia indicada; 
- Roda de Conversa com participantes das entrevistas e comunidade em geral para partilha de reflexões, 
realizada na plataforma google meet, segunda-feira, com sessões no período vespertino (14h-16h), e noturno 
(19h30 e 21h30) 

Os links para os encontros serão enviados por email em até 48h antes de sua realização 
  

● Atividades Assíncronas: 
- Acesso e registro das reflexões sobre o material bibliográfico (textos e peças audiovisuais), disponibilizados 
na plataforma “Google ‘sala de aula’” LinK: https://classroom.google.com/u/0/c/MTIxNTE1OTQzMTQ4;  
Cod. da turma: kfow4l6 
- Entrevistas e/ou tomada de depoimentos, realizados por meio remoto (telefone, mensagens eletrônicas, 
aplicativos que permitam interação etc.) 
- Elaboração de peça de comunicação (vídeos, lives, podcasts etc.) com a sistematização da atividade de 
pesquisa 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

A participação das/os estudantes será avaliada por meio de: 

� Participação nos encontros para reflexão teórica 
� Participação nas atividades de pesquisa 
� Participação na produção da peça de comunicação para sistematização do trabalho de pesquisa  
� Auto-Avaliação e Avaliação da UC 

BIBLIOGRAFIA 

ARROYO, M.G. Sujeitos do direito ao conhecimento. In.: Passageiros da noite – do trabalho para a EJA. 
Petrópolis, RJ : Vozes, 2017. P. 123-153 

FREIRE, Paulo. A dialogicidade – essência da educação como prática da liberdade. In. FREIRE, P. Pedagogia 
do Oprimido. Rio de Janeiro : Paz e Terra. 21ª edição. 1987 

GALVÃO, A.M.O e SOARES, L.J.G. História da alfabetização de adultos no Brasil. In.: ALBUQUERQUE, E.B.C e 
LEAL, T.F. (org). A alfabetização de jovens e adultos em uma perspectiva de letramento. Belo 
Horizonte : Autêntica, 2006. São Paulo. p. 27 a 58. 

IRELAND, Timothy. Educação de Jovens e Adultos como política pública no Brasil (2004 – 2010): os desafios 
da desigualdade e da diversidade. Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 13 • 2012 • Instituto Paulo 
Freire de España. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORDA, Orlando Fals. Aspectos teóricos da pesquisa participante: considerações sobre o significado e o 
papel da ciência na participação popular. In.: BRANDÃO, C.R. (org) Pesquisa participante. São Paulo : 
Editora Brasiliense. 1988 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisar e participar. In.: BRANDÃO, C.R. (org) Pesquisa participante. São 
Paulo : Editora Brasiliense. 1988 

FREIRE, Paulo. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor através da prática. 
In.: BRANDÃO, C.R. (org) Pesquisa participante. São Paulo : Editora Brasiliense. 1988 

HADDAD, S.; DI PIERRO, M.C. (2006) Uma visão da história da escolarização de jovens e adultos no Brasil. 
São Paulo: Açã Educaativa (mimeo). (Publicado em inglês como A historical overview of adult 
education in Brazil. In.: CASTRO, R. V. DE; SANCHO, A.V.; GUIMARÃES, P. (Eds). Adult Education: new 
routes in a new landscape. BrAGA: University of Minho. P. 231-270) 

HADDAD, Sérgio e XIMENES, Salomão. A educação de pessoas jovens e adultas na LDB: um olhar passados 
17 anos. In: BRZEZINSKI, I. (org). LDB/1996 Contemporânea – contradições, tensões, compromissos. 
São Paulo : Cortez Editora, 2014. 

IRELAND, Timothy. Educação de Jovens e Adultos como política pública no Brasil (2004 – 2010): os desafios 
da desigualdade e da diversidade. Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 13 • 2012 • Instituto 
Paulo Freire de España. 

TRILLA, Jaume. A educação não formal. In: ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação formal e não formal: 
pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2008. p. 8-35. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Mariângela 
Graciano 

Pedagogia Doutorado DE 60h 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 1º Encontro – Readequação da proposta de trabalho para meio remoto 
- Organização dos grupos de trabalho  
- Definição do cronograma de atividades 

 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 03/08/20) 

 
 
 
 

2h 

10 a 15/08 2º Encontro – Análise do problema de pesquisa 1: a institucionalização da 
EJA  
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Reflexão e debate 

ARROYO,	Miguel	–	A	luta	pelo	direito	à	educação	e	a	invisibilidade	
da	EJA	na	pandemia.	Live	disponível	em:	
https://youtu.be/kj1NutSMU9Y	

GALVÃO, A.M.O e SOARES, L.J.G. História da alfabetização de adultos no 
Brasil. In.: ALBUQUERQUE, E.B.C e LEAL, T.F. (org). A alfabetização de 
jovens e adultos em uma perspectiva de letramento. Belo Horizonte : 
Autêntica, 2006. São Paulo. p. 27 a 58. 
 
IRELAND, Timothy. Educação de Jovens e Adultos como política pública 

no Brasil (2004 – 2010): os desafios da desigualdade e da 
diversidade. Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 13 • 2012 • 
Instituto Paulo Freire de España. 

 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 10/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 
− Tempo destinado ao contato com a ”live”: 1h 
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7h 

17 a 22/08 Atividade de Pesquisa 1 – Elaboração roteiros de entrevistas ou depoimentos 
Atividade em grupos de até 3 pessoas. Cada grupo deverá entrevistar 2 
pessoas potenciais educandas da EJA + 1 profissional da educação e/ou 1 
educador(a) popular e/ou pesquisador(a) + 1 educanda(o) da EJA 

1) Profissionais da educação que atuam com a EJA 
2) Potenciais educandos/as EJA (pessoas com mais de 15 anos, que 
não tenham concluído o Ensino Fundamental, e não estejam 
matriculadas no sistema oficial de ensino 
3) Educanda (o) da EJA – pessoa com 15 anos ou mais, regularmente 
matriculada na modalidade EJA 
4) Pesquisadoras(as) da área 
5) Educadoras(es) populares 
 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 17/08/20, 
em horário a ser previamente agendado com cada grupo) 

− Tempo destinado à realização das atividades: 4h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6h 

24 a 29/08 Atividade de Pesquisa 2 – Realização das entrevistas e/ou depoimentos, 
conforme definição do grupo   

 
− Tempo destinado à realização das entrevistas: 6h 

 
 
 

4h 

31/08 a 05/09 3º Encontro – Análise do problema: negação da condição humana  

Reflexão e debate 

FREIRE, Paulo. A dialogicidade – essência da educação como prática da 
liberdade. In. FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro : Paz e Terra. 
21ª edição. 1987 

 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 31/08/20) 
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− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 
5h 

07 a 12/09 Atividade de Pesquisa 3 – Sistematização e análise das entrevistas 
 

− Tempo destinado à realização das atividades: 7h 

 
 

7h 

14 a 19/09 Atividade de pesquisa 4 – Balanço da produção das entrevistas e-ou relatos 
de experiência 
Cada grupo terá até 15 minutos para compartilhar a experiência de pesquisa 
 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 14/09/20) 
− Tempo destinado à preparação da exposição: 1h 

 
 
 
 
 

3h 

21 a 26/09 4º Encontro – Análise do problema: sujeitos do conhecimento 

Reflexão e debate 

ARROYO, M.G. Sujeitos do direito ao conhecimento. In.: Passageiros da 
noite – do trabalho para a EJA. Petrópolis, RJ : Vozes, 2017. P. 123-153 
 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 21/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

5h 

28/09 a 03/10 Atividade de pesquisa 5 – Produção de peça de comunicação 
Nos grupos de trabalho: Produção de vídeos e/ou outra peça de 
comunicação para sistematização e análises das entrevistas e/ou 
depoimentos 
 

- Tempo destinado à realização das atividades: 10h 

 
 
 
 

 
10h 

05/10 a 10/10 Roda de Conversa “Jovens e adultos e a escola”  
Atividade com participação das pessoas entrevistadas e interessadas no 
tema, organizada pelas(os) estudantes 
 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 5/10/20) 
− Tempo destinado à preparação do encontro: 2h 

 
 
 
 
 

4h 

10/10 a 17/10  5º Encontro – Encerramento e avaliação das atividades  
 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 10/10/20) 
− Tempo destinado à preparação do encontro: 1h 

 

 

3h 

Total de horas em ADE 56h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


