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PROPOSTA CURRICULAR DA EJA - IPATINGA 

 

“Só existe saber, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo 

e com os outros. Busca esperançosa também”. 

 

Introdução 

Reflexões acerca da organização curricular e das práticas pedagógicas na EJA 

 

A proposta de partir da identificação das capacidades a serem construídas pelos 

alunos para a escolha dos conteúdos acarreta necessariamente a revisão de 

significados convencionalmente atribuídos ao termo ―conteúdo‖. Essa revisão pode se 

iniciar pela reflexão em torno de uma questão em relação à qual há divergências entre 

professores. 

 

Que âmbitos de conhecimento ou que tipos de conteúdos devem estar presentes 

nas propostas curriculares da Educação de Jovens e Adultos, em função das 

especificidades de sua clientela?  

 

Para alguns educadores, não há razão para reproduzir, num processo de educação 

de adultos, a estrutura e os conteúdos de ensino formal, regular, tradicional, pensada 

para os alunos das faixas etárias equivalentes às da educação básica (7 a 17 anos). 

Assim, o estudo e o aprendizado não seriam definidos em função desta ou daquela 

área de conhecimento, deste ou daquele conteúdo, mas em função de temas 

estabelecidos como importantes. 

Outros educadores consideram que é necessário trabalhar a partir dos 

conhecimentos dos alunos, dos saberes construídos em sua vivência e, ao mesmo 

tempo, dando-lhes acesso a conhecimentos identificados como parte do ―patrimônio 

universal‖, numa perspectiva inclusiva e não discriminatória. Nesta proposta foram 

feitas algumas escolhas, explicitadas a seguir. 
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Em primeiro lugar é preciso promover uma revolução profunda nas propostas 

curriculares para a EJA, e não se limitar a meras adaptações ou recortes de propostas 

pensadas e elaboradas para adolescentes de 11 a 14 anos. 

O jovem e o adulto são cidadãos mais conscientes acerca da falta de alguns 

conhecimentos das diferentes disciplinas; ao mesmo tempo, são sujeitos que já põem 

em ação conhecimentos construídos ao longo da vida, inclusive a serviço da tarefa 

profissional. Assim sua relação com o conhecimento é muito distinta da tarefa 

profissional.  

É ainda indispensável levar em conta que o aluno da EJA tem experiências de vida 

e também profissionais e que busca conhecimentos com intenções muito específicas – 

como por exemplo se inserir no mercado de trabalho, progredir na profissão, continuar 

os estudos. 

Mas isso não significa que se deva fazer uma mera adaptação de uma transposição 

didática realizada para alunos do chamado ―ensino regular‖. Essa transposição didática 

dos saberes ―científicos‖ para saberes escolares deve ser construída tendo em mente 

alunos com experiências específicas de vida, como os alunos da EJA. 

Do ponto de vista da educação, especialmente em termos do Ensino Fundamental, 

o significado curricular de cada disciplina resulta, em grande parte do modo como ela 

se articula com as demais. 

Pensar em aproximar a EJA do universo do ensino fundamental frequentado por 

alunos na faixa etária de 11 a 14 anos também não significa moldá-la pelos estreitos 

compartimentos disciplinares, nem trabalhar sobre situações descontextualizadas e 

conteúdos sem relevância social. 

Uma proposta curricular para a EJA não pode ser a mera justaposição, ou a simples 

convivência, de estudos disciplinares e interdisciplinares. Ela deve permitir o exercício 

permanente da tarefa de aprofundar conhecimentos disciplinares e, ao mesmo tempo, 

indagar a relevância e pertinência desses conhecimentos para compreender, planejar, 

executar, avaliar situações do cotidiano, em sentido amplo. 

A formação do jovem e do adulto demanda estudos de natureza disciplinar que 

possibilitem a sistematização e o aprofundamento de conceitos e relações, sem cujo 

domínio torna-se impossível constituir competências mais amplas. Porém, a definição 

do grau de aprofundamento e de abrangência a ser dado aos conhecimentos 

disciplinares precisa ser bastante debatida, pois é tarefa muito complexa. 



As disciplinas não são apenas agregações sistematizadas de teorias e conceitos, 

mas expressam também metodologias próprias de pesquisa, formas peculiares de 

coletar e interpretar dados, de usar instrumentos. Identificar a especificidade teórica, 

conceitual e metodológica de cada disciplina, visando sua incorporação num dado 

currículo, e conseguir um equilíbrio adequado entre os vários componentes 

disciplinares, é um importante desafio que se apresenta aos professores. 

No entanto, não se pode perder de vista a ideia de que cada disciplina, 

isoladamente, expressa pouco e interessa apenas a especialistas. 

Convém destacar que uma proposta curricular que tem como referência o 

desenvolvimento de capacidades demanda a utilização de estratégias didáticas que 

privilegiem a resolução de situações problema contextualizadas, bem como a 

formulação e realização de projetos, que tornam indispensáveis abordagens 

interdisciplinares. 

Pesquisas recentes mostram que, para abarcar adequadamente o campo da 

cognição humana, é necessário incluir um conjunto mais amplo e universal de 

competências do que comumente se considerava.Competências como a linguística e a 

lógico-matemática precisam ser acrescidas de outras – musical, corporal-cinestésica, 

interpessoal,intrapessoal, espacial, também importantes para uma formação global e 

harmoniosa. 

Ressaltamos que um currículo para a EJA deve ser flexível, diversificado e 

participativo, definido a partir das necessidades e dos interesses dos alunos, levando-

se em consideração sua realidade sociocultural, científica, tecnológica e reconhecendo 

o seu saber. 

 

O Papel dos Conteúdos 

Para a funcionalidade plena da construção curricular, devemos nos pautar no 

pensamento e questionamentos de Paulo Freire: Qual a centralidade que vamos dar 

ao sujeito no currículo, na prática pedagógica da escola, no repensar os saberes da 

escola? Por onde começar na elaboração do currículo da EJA? Voltando nosso olhar 

para os educadores (as) e os educandos (as). Quem são eles e elas? Suas condições 

de vida, suas vivências, seus valores, sua cultura, seus saberes, seus horizontes 

humanos... A crítica que Paulo Freire faz aos conteúdos escolares é por serem‖ 

completamente alheios à experiência existencial dos educandos...‖ Para ele toda 

produção e apreensão do saber, inclusive escolar, implica em uma ação os sujeitos 



que aprendem. ―Só existe saber na invenção, na reivindicação, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os 

outros... Fora da busca, fora da práxis os homens não podem ser‖... (p. 58) 

Paulo Freire parte dos educandos. Não se afirmou como educador pelas análises 

sociológicas ou antropológicas, políticas ou econômicas que nos legou, mas pela sua 

sensibilidade afinada, pedagógica para com os processos de poder ou não poder 

sermos humanos nessa realidade, por vezes, tão desumana. Sempre foi instigado para 

conhecer a realidade, por que e para que? Porque seu interesse como educador eram 

os seres humanos, formando-se ou deformando-se nessa realidade. É sobre esses 

seres humanos, no mundo que projeta seu olhar. 

Partir dos educandos será o melhor caminho para pensarmos no currículo e em 

nossa prática educativa. 

 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1º SEGMENTO - 

Alfabetização I e II 

 

Conteúdos trabalhados 

Conceituais 

 Envolve as capacidades intelectuais para operar com símbolos, idéias, imagens 

e representações que permitem organizar a realidade que já trabalhamos: 

 PORTUGUÊS: 

* Construção do conceito de: 

Texto 

Frase 

Palavras   Dentro de um contexto significativo 

Sílabas 

Letra 

 

 Produções textuais individuais e coletivas; 

 Produção e interpretação (oral e escrita) de textos; 

 Ordem alfabética; 

 Gênero/Número/Grau; 

 Antônimo / sinônimo; 

 Diminutivo / aumentativo; 

 Substantivos próprios e comuns; 

 Sinais de pontuação / acentuação no contexto; 

 Linguagem coloquial / culta no contexto; 

 Ortografia; 

 Gêneros textuais; 

 Léxico (Vocabulário). 
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 MATEMÁTICA 

*Construção do conceito de número e registro formal 

- Sistema de Numeração 

 Numerais (leitura / registro) 

 Ordem crescente / decrescente 

 Antecessor / sucessor 

 Valor posicional (até a 3ª ordem) 

 Adição 

 Subtração 

 Multiplicação 

 Numerais ordinais 

- Medida de tempo 

- Geometria 

- Tabelas / gráficos (estatística) 

- Sistema monetário 

- Resolução de situações problemas 

 

 HISTÓRIA / GEOGRAFIA 

 Fatos históricos e atuais 

 Cidadania 

 Relação do homem com o ambiente 

 

 CIÊNCIAS 

 Qualidade de vida 

 Alimentação 

 Atividade Física 

 Higiene 

 Doenças 

 

Procedimentais 

 Formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres; 

 Favorecer a integração em todos os âmbitos da sociedade, bem como 

sociopolítico e sociocultural para que ele possa sempre estar em busca de objetivos; 



 Vivência com os educandos junto a comunidade (a escola está aberta a 

comunidade). Se a comunidade não vai a escola, a escola vai a comunidade, 

levando assim o dia a dia de cada educando, os seus problemas e a tentativa na 

busca de soluções. 

 

Atitudinais 

 Valorizar o conhecimento do educando; 

 Buscar sempre atividades relacionadas aos assuntos que valorizam a vivência 

de cada um, proporcionando atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas de 

decisões; 

 Levar em conta o seu processo de socialização, considerando nas situações de 

ensino e de aprendizagem suas dúvidas, inquietações, condições socioculturais, 

jornada de trabalho, condições emocionais, motivações, responsabilidade e 

compromisso; 

 

Metodologia 

 Pedagogia de projetos;  Temas geradores. 

 

Estratégias 

 Desafios; 

 Jogos; 

 Debates; 

 Dinâmicas; 

 Trabalho em grupo; 

 Trabalho em dupla; 

 Trabalho com diversos gêneros 

textuais; 

 Exposição e confecção de 

trabalhos; 

 Aulas-passeio; 

 Aulas expositivas; 

 Vídeos; 

 Júri- simulado; 

 Palestras 

 Pesquisas.

 

Atividades 

 Diagnósticos escritos 

 Correção e produção coletiva de textos 

 Produções individuais 

 Dinâmicas 



 Gramática contextualizada 

 Leitura e interpretação de textos 

 Resolução de situações- problema (envolvendo situações do cotidiano) 

 Construção de gráficos, tabelas e linha do tempo, calendário 

 Atividades diversificadas 

 Apresentação de trabalhos 

 Análise de músicas 

 Desafios 

 Pesquisas 

 

Recursos Didáticos 

 Quadro e giz 

 Folhas 

 Revistas e Jornais 

 Livros 

 Mensagens diversas 

 Banco de leituras 

 Cartolina, papel AG, lápis de cor, 

tesoura; 

 Retroprojetor  

 Rótulos 

 Panfletos 

 Xerox 

 Som e CD 

 Vídeo de curiosidades 

 Mesa Pedagógica 

 Internet 

 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1º SEGMENTO - 

Aprimoramento da Leitura e da Escrita (3ª Fase) 

 

Objetivos Gerais: 

 Dominar os instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam 

melhor compreender e atuar no mundo em que vivem; 

 Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e 

profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento 

cultural; 

 Incorporar- se no mundo do trabalho com melhores condições de 

desempenho e participação na distribuição da riqueza produzida; 

 Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer 

direitos e deveres da cidadania; 

 Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e 

na educação das crianças, no âmbito da família e da comunidade; 

 Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças 

de gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não discriminação; 

 Aumentar a autoestima, fortalecer a confiança na sua capacidade de 

aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e 

social; 

 Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim 

como a produção literária e artística como patrimônios culturais da 

humanidade; 

 Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoamento 

a convivência em diferentes espaços sociais. 
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2. Conteúdos a serem trabalhados: 

2.1- Conceituais: 

 MATEMÁTICA: 

 As 4 operações fundamentais 

 Adição sem/ com reserva 

 Subtração sem/ com recurso 

 Multiplicação com 2 multiplicadores 

 Divisão com 2 divisores 

 Situações  problema variadas 

 Dobro/ triplo/ quádruplo/ quíntuplo 

 Numerais até 6ª ordem (leitura-escrita) 

 Valor posicional 

- Ordens e classes 

- Compor e decompor. 

 Ordem crescente e decrescente 

 Sistema monetário 

 Números ordinais até 100º 

 Frações (noções) 

-     Leitura e escrita 

- Comprimento: quilometro, metro e centímetro; 

- Massa: Quilograma e Grama; 

- Capacidade: mililitro- litro; 

 Medidas de tempo (calendário): 

- Hora, minuto e segundo 

 Sistema Decimal: 

- Leitura e escrita; 

 Interpretação de gráficos e tabelas 

 Números romanos até 100 

 Noções espaciais (geometria) 

 Calcular porcentagem 

 Múltiplos e Divisores 

 

 



PORTUGUÊS: 

 Leitura e interpretação de diferentes tipos de textos; 

 Leitura (várias estratégias); 

 Expressão oral: linguagem coloquial e culta 

 Alfabeto; Ordem Alfabética 

 Dicionário 

 Sílabas (separação e classificação) 

 Produção de texto (bilhetes, cartas, relatórios, slogans e propagandas) 

 Reescrita 

 Singular / plural 

 Substantivos (comum- próprio – coletivo) 

 Sinais de pontuação 

 Ortografia 

 Análise linguística (autocorreção e correção coletiva) 

 Tipos de frases 

 Adjetivos 

 Verbos- tempos- modo indicativo (contextualizações) 

 Estruturação de textos (sequencia lógico temporal) 

 

 HISTÓRIA/ GEOGRAFIA: 

 História do Brasil 

 Fatos históricos – formação do povo 

 Relação o tempo e a história 

 As formas de governo no Brasil 

 Acontecimentos mundiais 

 Estados do Brasil 

 O Estado: o município/ bairro/ localização (em mapas) 

 Regiões: fatores econômicos e sociais por regiões 

 Educação para o trânsito 

 Preservação do ambiente e fatores que interferem (clima-vegetação-

hidrografia-relevo), (município e estado) 

 Relações do homem com o ambiente 

 Cidadania e participação 



 CIÊNCIAS: 

 Higiene e saúde 

 Meio ambiente 

 Alimentação 

 Corpo humano e suas necessidades (partes do corpo, 

sistemas/prevenção, temas transversais) 

 Desenvolvimento humano 

 Doenças 

 Qualidade de vida (trabalho, lazer, socialização, saúde) 

 Noções de primeiros socorros 

 

2.2- Procedimentais: 

 Leituras de diferentes textos e 

interpretação oral e escrita 

 Expressar-se oralmente 

 Observação 

 Análise de atividades 

 Resolução de problemas 

 Pesquisas 

 Atividades em grupo, 

autocorreção 

 Correção coletiva 

 

2.3- Atitudinais: 

 Compromisso e responsabilidade 

 Segurança em opinar 

 Reflexão sobre as ações 

 Diálogo aberto 

 Cooperação e troca de conhecimentos 

 Autoconfiança 

 Compreensão 

 Valorização do outro 

 Compartilhar as ideias 

 Interesse pela construção do saber 

  Aplicação das regras no dia a dia da escola e da sala de aula 

 Reconhecimento do que é ser integrante e agente de transformação 

 

 



Metodologia: 

 Pedagogia de projetos  Temas geradores 

 

Estratégias/Atividades: 

 Desafios 

 Dobraduras 

 Trabalhos com sucatas 

 Recital de poesias 

 Varal de poemas 

 Músicas 

 Jogos 

 Debates 

 Dinâmicas 

 Trabalho em grupo 

 Trabalho em dupla 

 Trabalho com diversos gêneros 

textuais  

 Oficinas 

 Exposição e confecção de 

trabalhos 

 Aulas – passeios 

 Aulas expositivas 

 Vídeos 

 Júri-simulado 

 Palestras 

 Pesquisas 

 Diagnósticos escritos 

 Produções individuais 

 Dinâmicas 

 Gramática contextualizada 

 Leitura e interpretação de 

textos 

 Resolução de situações- 

problemas (envolvendo situações do 

cotidiano) 

 Construção de gráficos, tabelas 

e linha do tempo e calendário 

 Atividades diversificadas 

 Apresentação de trabalhos 

 Análise de músicas 

 Desafios 

 Pesquisas 

 Atividade de fixação 

 Representações teatrais 

 

Recursos Didáticos: 

 Quadro e giz 

 Folhas 

 Revistas 

 Livros 

 Dicionários 

 Lápis de cor 

 Livros literários 

 Mapas 

 Globo terrestre 

 Rótulos 

 Panfletos 

 Xerox 

 Som e CDs 

 Fita métrica 



 Cartolinas 

 Papel AG e AP 

 Vídeo de curiosidade 

 Retroprojetor

 

Avaliação: 

 Observação diária do educando pelo educador 

 Auto- avaliação do educador e do educando 

 Diagnóstico escrito ou oral 

 Registro dos alunos 

 Prova escrita 

 

Observações: 

 Priorizar um trabalho sistemático de leitura e escrita (alfabetização / 

letramento); 

 Trabalhar de forma contextualizada. 

 

 

 

 

 

  



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO – 

Língua Estrangeira 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a possibilidade de compreender e expressar, oralmente e 

por escrito, opiniões, valores, sentimentos e informações; 

 Entender a comunicação como troca de ideias e de valores culturais, 

sendo estimulado a prosseguir nos estudos; 

 Comparar suas experiências de vida com as de outros povos; 

 Identificar, no universo que o cerca, as línguas estrangeiras que 

cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-se como parte 

integrante de um mundo plurilíngue e compreendendo o papel hegemônico 

que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico; 

 Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas possibilita o 

acesso a bens culturais da humanidade; 

 Construir conhecimento sistêmico sobre a organização textual e sobre 

como e quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação, tendo 

como base os conhecimentos da língua materna; 

 Adquirir consciência linguística e crítica dos usos que se fazem da língua 

estrangeira que está aprendendo; 

 Ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a 

também como meio de acesso ao mundo do trabalho e dos estudos 

avançados; 

 Utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em 

situações diversas. 
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2. Conteúdos Trabalhados: 

2.1 Conceituais: 

 Conceitos significativos, próximos à realidade do educando: 

 Greetings, Colors, Fruits, Verb to be, Numbers, Human Body, Adjectives, 

Transports, Sports, Occupations, There is / There are Hours, Family, School 

objects, Pronouns, Animals, The House, The Days of the Week, The Months of 

the Years, Professions, Clothes, The Human Body, etc; 

 Simple Present e Simple Past (somente os verbos mais usados: to 

study, to play, to drink, to love, to live, to be, to have, can); 

 Pronomes demonstrativos: This, That, These e Those; 

 Artigos a/on/ the; 

 Plural of nouns; 

 Spell; 

 Foods 

 Possessives adjectives/ pronouns 

 WH Questions 

 Expressões mais usadas na Língua Inglesa 

 

2. 2- Procedimentais: 

 Pequenos textos com vocabulário trabalhado; 

 Traduções; 

 Canções com palavras do vocabulário do educando; 

 Treino oral; 

 Atividades escritas e orais; 

 Atividades lúdicas, tais como: cruzadinhas, caça- palavras, quebra—

cabeça, jogos; 

 Realizar projetos construídos a partir de conceitos e opiniões formadas 

pelos educandos e educadores; 

 Atividades de fixação apoiadas no lúdico. 

 Atividades nas quais os educandos poderão associar o som à palavra 

escrita, compreendendo a ampliação da Língua Inglesa em nosso cotidiano. 

Ex: Inglês no cotidiano do brasileiro (nomes dos móveis da casa, vestuário e 

objetos de uso pessoal com sabonete, shampoo, perfume...). 

 



2.3- Atitudinais: 

 Boas maneiras, respeito, sociabilidade, participação positiva, boa 

oralidade, esforço, interesse, registro do conteúdo, capacidade de ouvir, 

habilidades na escrita (em copiar e entender). 

 

Metodologia: 

 Tema Gerador: de acordo com os projetos pedagógicos da escola 

(Drogas, Meio Ambiente, Folclore, etc.). 

 Projeto de Trabalho: de acordo com as prioridades do educador e 

interesse do educando (os educandos pedem para trabalhar a tradução de 

músicas); 

 Centro de Interesse: de acordo com as necessidades do educando 

(vocabulário, músicas, verbos, orações); 

 Utilização de conteúdos diversificados para o desenvolvimento da 

aprendizagem em diversos conceitos da língua inglesa (verbos, artigos, 

substantivos, diálogos). 

 

Estratégias: 

 Jogos, aulas expositivas, pesquisa de campo, músicas, receitas, textos 

informativos, filmes, CDs ou DVDs com diálogos e / ou textos, dramatização, 

cartazes, histórias seriadas e ditados; 

 Passeios, oficinas, mostras culturais e excursões. 

 

Atividades: 

 Interpretação de pequenos 

textos 

 Textos condizentes com a 

realidade do educando 

 Diálogos 

 Ditados 

 Músicas, pequenas traduções; 

 Jogos 

 Cartazes 

 Atividades orais e escritas 

 Produção de pequenos textos 

usando o vocabulário trabalhado 

 Provérbios 

 Pensamentos 

 Poemas 

 Leitura oral de pequenas 

histórias 

 

 



Recursos Didáticos: 

 Televisão                                      

 Som 

 Cartazes 

 Revistas 

 Dicionários 

 Sala ambiente 

 Materiais diversificados 

 Xerox 

 Livros Didáticos 

 Livros paradidáticos 

 Bingos 

 Álbuns seriados 

 Materiais diversos

 

Avaliação será feita através de: 

 A avaliação é contínua e a cada atividade o educando é avaliado 

 O interesse do educando (assiduidade, respeito pelo educador, 

compromisso, participação) 

 Avaliação escrita e oral 

 Ditados 

 Trabalhos em grupo ou individual. 

 

Desafios Educacionais da Língua Inglesa: 

 Promover a interação de forma cooperativa dentro do grupo, entre os 

colegas; 

 Organizar formas de desenvolver o trabalho escolar de modo a 

incorporar os diferentes níveis e conhecimentos dos educandos e ampliar suas 

oportunidades de acesso; 

 Iniciar o trabalho a partir das experiências e interesses; 

 Garantir ao educando a construção de significados que possibilite a 

ampliação dos conhecimentos linguísticos; 

 Ajudar os educandos a confiar na própria capacidade de aprender. 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO - 

Língua Portuguesa 

 

Objetivos: 

 Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos  orais e na leitura e 

produção de textos escritos, de modo a atender as múltiplas demandas 

sociais, responder diferentes propósitos comunicativos e expressivos e 

considerar as diferentes condições de produção do discurso; 

 Utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, 

operando sobre as representações construídas em várias áreas do 

conhecimento; 

 Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 

desenvolvendo assim, a capacidade de avaliação dos textos; 

 Conhecer e valorizar as diferentes variedades dialetais da língua 

portuguesa, procurando superar o preconceito linguístico; 

 Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como 

instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração 

artística e mesmo nas interações com as pessoas de outros grupos sociais que 

se expressem por meio de outras variedades; 

 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise 

linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de 

uso da linguagem, ampliando a capacidade da análise crítica. 

 

2. Conteúdos Trabalhados: 

2.1- Conceituais: 

 Frase/ Oração/ Período- Classes de Palavras/ Convenções Ortográficas/ 

Regras de Acentuação Gráfica/ Pontuação/ Concordância Verbal/ 

Concordância Nominal/ Linguagem Culta X Linguagem Coloquial; 

 Os diversos sentidos da palavra: Polissemia, ambiguidade; 
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 Diversidade textual. 

 Variantes linguísticas 

 Funções da linguagem. 

 

2.2- Procedimentais: 

 Produção Textual: textos narrativos, informativos, descritivos, 

dissertativos e literários. 

 Leitura e análise de diversos tipos de textos escritos e imagéticos (fotos, 

desenhos) 

 Gramática contextualizada a partir de textos selecionados previamente 

como: charge, cartum, textos humorísticos, crônicas e fábulas, selecionadas 

previamente, inclusive de autoria dos educandos. 

 Dinâmicas e jogos 

 Análise e aplicação das convenções ortográficas a partir de registros 

escritos pelos educandos 

 Realização de debates acerca de assuntos escolhidos pelos educandos 

e / ou educadores 

 Uso do dicionário como suporte para a realização das atividades 

propostas em classe ou extraclasse 

 Predições, antecipações e inferência a partir os títulos de textos, 

palavras- chaves, gravuras que acompanham o texto. 

 

2.3- Atitudinais: 

 Ação e reação participativa do educando através de análise, para 

melhor compreensão da realidade, reflexão constante da prática pedagógica 

do educador. 

 Reflexão constante da prática pedagógica do educador 

 Desenvolvimento de atitudes positivas, em relação às pessoas de 

diferentes níveis sociais, por parte de educador e educando 

 Crítica às questões político sociais e valorização do amor 

 Valorização da língua como patrimônio cultural e como identidade 

 Identificação do educando como agente transformador e construtor da 

história 



 Desenvolvimento do espírito questionador 

 Desenvolvimento da capacidade de apontar soluções para diversos 

problemas da sociedade. 

 

3. Metodologia: 

 Pedagogia de Projetos 

 Projeto de trabalho 

 Centro de Interesse 

 Tema Gerador 

 Desenvolvimento de oficinas 

 Monitoria e colaboração 

entre os educandos 

 

4. Estratégias: 

 Dinâmicas 

 Debates 

 Conversa Informal 

 Pesquisa em sala de aula 

 Consulta em dicionários 

 Trabalhos em dicionários 

 Trabalhos em grupo 

 Organização da turma em 

forma de círculo 

 Jogos 

 Exposição de trabalhos 

 Análise de reportagens 

 Panfleto 

 Auditório 

 Correção Coletiva 

 Palestras 

 Oficinas 

 Poesias 

 Confecção de cartazes 

 Reescrita 

 Esquemas 

 Cartografia 

 Atividades mimeografadas ou 

reproduzidas no quadro 

 Uso do livro didático 

 Produções de textos diversos 

(individuais e coletivos) 

 Aula expositiva 

 Projeção de filmes e 

documentários 

 Júri simulado 

 Utilização da biblioteca 

 

5. Atividades: 

 Produção de textos 

 Cruzadinhas 

 Pesquisas 

 Leitura e interpretação de 

diversos tipos de textos 

 Exercícios gramaticais 

contextualizados 



 Exercícios ortográficos 

 Ditado 

 Caça-palavras 

 Júri simulado 

 Banco de palavras 

 

6. Recursos Didáticos: 

 Livros didáticos diversificados 

 Quadro 

 Jogos 

 Sala de informática 

 Biblioteca 

 Sala de vídeo 

 Atividades xerocadas 

 Mapa do Brasil e Globo 

Terrestre 

 Jornais, revistas 

 Painéis e murais 

 Internet 

 Álbum seriado 

 Dicionários 

 Cartazes 

 Micro System 

 Teatro 

 CDs (Histórias narradas) 

 

Avaliação: 

 Observação diária do educando pelo educador 

 Auto – avaliação do educador e do educando 

 Diagnóstico escrito ou oral 

 Avaliação escrita 

 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO - 

Matemática 

 

Objetivos 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 

compreender e transformar o mundo à volta e perceber o caráter de jogo 

intelectual, característico da matemática, como aspecto que estimula o 

interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da 

capacidade para resolver problemas. 

 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando 

conhecimentos matemáticos (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, 

estatístico, combinatório, probabilístico) 

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-

las e avaliá-las criticamente. 

 Resolver situações problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, 

dedução, analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos 

matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. 

 Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar, e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 

fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes 

representações matemáticas. 

 Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 

entre esses temas e conhecimento de outras áreas curriculares; 

 Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções. 
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 Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 

coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, identificando 

aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o 

modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

 

Conteúdos Trabalhados: 

 Operações e resoluções de problemas nos conjuntos dos números 

naturais (N), inteiros (Z), racionais (Q) e reais (R) 

 Valor numérico 

 Razão e proporção, regra de três simples, porcentagem e juros 

 Equação do 1º e 2º grau 

 Sistema do 1º grau 

 Sistema métrico decimal 

 Geometria: polígonos regulares, perímetro e área, trigonometria 

 Gráficos – construção e análise – de coluna e de linha 

 

2.2- Procedimentais: 

 Sondagem (realidade do educando, perfil da turma) 

 Aula expositiva 

 Resolução de operações e expressões 

 Resolução de problemas (comentários conjunto das diversas formas de 

resolução) 

 Aplicação de medidas 

 Construção e resolução de equações e sistemas 

 Aplicação da matemática financeira no cotidiano; 

 Observação, comentários, anotações e cálculos envolvendo o ambiente 

onde vivemos; 

 Leitura e comentário de textos 

 Cálculo mental 

 Noções de funções 

 Desenhos em malhas quadriculadas associando geometria à arte 

 Pesquisa em material fornecido pelo educador ou por educandos 

 Aplicação do Teorema de Pitágoras 



2.3- Atitudinais: 

 Discutir resolução de exercícios individuais ou em grupo, mediante 

resultados dos mesmos com eficiência. 

 Reconhecer e valorizar os conhecimentos adquiridos em atividades do 

momento 

 Valorizar o uso da linguagem matemática e dos recursos tecnológicos 

quando possível 

 Problematizar, aplicar, interpretar e ser capaz de reconhecer limitações 

e margens de erros em situações problema. 

 Praticar os conteúdos estudados 

 Envolvimento dos educandos no processo ensino-aprendizagem 

 

Metodologia: 

 Projetos 

 Tema gerador 

 Módulos 

 Leitura e interpretação dos textos (introdução dos assuntos ) do livro 

didático na introdução de conteúdos conceituais 

 Trabalho em grupo e aulas com monitoria 

 Variedade de atividades para que o educando se familiarize com a 

linguagem e notação matemática 

 

Estratégias: 

 Aula expositiva 

 Pesquisa em sala de aula e de campo 

 Trabalho em grupo e individual 

 Uso do livro didático e paradidático 

 Palestras 

 Filmes 

 Reportagens 

 Brincadeiras 

 Artes cênicas 

 Observações 

 Debate 

 Propor atividades e situações problema que levem os educandos a 

explorar, utilizar e retomar as técnicas operacionais da matemática 



Atividades: 

 Figuras geométricas 

 Desafios e jogos 

 Correção de exercícios 

 Leitura 

 Contar, medir, desenhar, 

falar, ouvir e escrever 

 Encenar, dançar, bordar 

 Exposição de filmes 

 Tabelas 

 Gráficos 

 Análise de reportagens 

 Panfletos 

 

Recursos Didáticos: 

 Livro didático 

 Quadro de giz 

 Corpo 

 Sala de aula 

 Roupas 

 Material escolar 

 Atividades mimeografadas e 

xerocadas 

 Papel quadriculado 

 Computador 

 Contas de água e luz 

 Jornais, panfletos e revistas 

 Tesoura, cola, régua e 

transferidor  

 Tecido para bordar, agulha e 

linha  

 Som, microfone, instrumentos 

musicais 

 DVDs e CDs 

 Tabelas e gráficos 

 

Avaliação: 

 Processual (desenvolvimento de atitudes cotidianas) e em grupo; 

 Observação, comentário e anotações; 

 Realização de tarefas propostas; 

 Avaliação escrita continuada, individual e / ou em grupo; 

 Auto-avaliação. 

 

PROPOSTA DE UM PLANEJAMENTO DE MATEMÁTICA 

2º SEGMENTO 

1º Período 

 Números naturais (na forma de problema): operações com números 

naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz 

quadrada; 



 Números decimais (1 e 2 casas decimais): operações (trabalhar com 

dinheiro); 

 Sistema monetário (usar centavos): porcentagem – lucro, prejuízo, 

cálculo mental e escrito; 

 Medidas: comprimento, perímetro, área, litro; 

 Frações: trabalhar ½, ¼, 1/8  e a  parte decimal; 

 Geometria: TANGRAN – Reconhecimento das figuras geométricas 

planas; 

 Situações Problemas; 

 Gráficos em geral. 

 

2º Período 

 Conjuntos numéricos – Z e Q – simultaneamente: conceitos, reta 

numérica, todas as operações; 

 Equações do 1º grau; 

 Sistemas – método da adição; 

 Problemas – Equações e sistemas; 

 Sistema - método da substituição; 

 Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três, semelhança de 

figuras; 

 Gráfico de coluna no fim de cada bimestre: porcentagem; 

 Gráfico de coluna e barra no fim do 1º e 2º bimestre – porcentagem; 

 Geometria: volumes e sólidos. 

 Situações Problemas; 

 Gráficos em geral. 

 

3º Período 

 Conjuntos Numéricos: N, Z, Q  e R: recordar as operações; 

 Cálculo algébrico – valor numérico; 

 Problemas – equações e sistemas (envolver perímetro e área); 

 Potenciação; 

 Situações Problemas; 

 Gráficos em geral. 



4º Período 

 Geometria – circunferência e círculo; 

 Geometria: ângulos e polígonos (conceito e construção); 

 Equações do 2º grau; 

 Plano Cartesiano; 

 Funções de 1º grau; 

 Geometria: triângulos, áreas das figuras geométricas planas; 

 Teorema de Pitágoras; 

 Introdução a Trigonometria; 

 Situações Problemas; 

 Gráficos em geral. 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO - 

Ciências 

 

Objetivos: 

 Compreender a ciência como um processo de produção de 

conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de 

ordem social, econômica, política e cultural; 

 Compreender a natureza como um todo dinâmico, e o ser humano, em 

sociedade, com agente de transformação do mundo em que vive, com relação 

essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 

 Identificar relações entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje, sua evolução histórica, e 

compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico- 

tecnológicas; 

 Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bem individual 

e coletivo que deve ser promovido pela ação de diferentes agentes; 

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais 

a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar; 

 Saber utilizar conceitos básicos, associados tanto à energia, matéria, 

transformação, como espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

 Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para 

coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão 

de fatos e informações; 

 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. 
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2. Conteúdos a Serem Trabalhados: 

2.1- Conceituais: 

1º Período: 

 Universo; 

 Ar; 

 Água; 

 Solo. 

 

2º Período: 

 Seres vivos; 

 Invertebrados; 

 Vertebrados; 

 Ecologia. 

 

3º Período: 

 Corpo Humano (Citologia e histologia) 

 Sistema digestório e respiratório; 

 Sistemas: circulatório, reprodutor e excretor; 

 Nutrição e saúde. 

 

4º Período: 

 Noções de física e química: 

- Propriedades gerais da matéria; 

- Fenômenos físicos e químicos; 

- Estados físicos e químicos; 

- Mistura e separação. 

 

2.2- Procedimentais: 

 Expressar dúvidas e conclusões acerca os fenômenos físicos, químicos 

e biológicos; 

 Formular questões e propor soluções para problemas apresentados, 

utilizando os elementos da ciência; 

 Utilizar noções e conceitos em novas situações de aprendizagem. 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o 

desenvolvimento tecnológico, considerando a preservação da vida, as 

condições de vida e as concepções de desenvolvimento sustentável; 



 Utilização de observações, experimentações, jogos, diferentes fontes 

textuais para obter e comparar informações que despertam o interesse dos 

educandos pelos conteúdos, conferindo sentido à natureza e ciência; 

 Analisar diversos tipos de textos que ofereçam ao educando a 

oportunidade de pensar, opinar e posicionar-se diante das idéias; 

 Avaliar as informações quanto à veracidade, evidência de preconceitos 

ou formas de manipulação; 

 Observar e experimentar fenômenos, verificando regularidades; 

 Elaborar e validar hipóteses; 

 Organizar dados e informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos 

ou esquemas; 

 Comparar ideias e observações de fenômenos; 

 Analisar, sintetizar, interpretar e comunicar informações; 

 Produzir texto informativo utilizando linguagem corrente e terminologia 

adequada; 

 Interpretar problemas, discutir propostas. 

 

2.3- Atitudinais: 

 Aplicar e transferir os conhecimentos adquiridos em situações 

cotidianas; 

 Valorizar e preservar a natureza respeitando a vida e compreendendo a 

necessidade da manutenção dos equilíbrios biológicos; 

 Demonstrar conhecimentos que favoreçam a manutenção da saúde 

tanto no plano individual e coletivo; 

 Ser flexível e disponível para diferentes estratégias científicas e 

matemáticas; 

 Refletir sobre situações concretas para que valores e posturas sejam 

promovidos; 

 Persistência na busca e na compreensão das informações das provas 

obtidas por investigações. 

 

2.4. Metodologia: 

 Tema gerador;  Projeto de Trabalho;  Centro de interesse. 

 



3. Estratégias: 

 Reportagens; 

 Debates; 

 Trabalho em grupo; 

 Oficinas; 

 Palestras; 

 Transparências; 

 Aula expositiva; 

 Pesquisa de campo orientada 

(excursões, mostra cultural, 

visitações). 

 

4. Atividades: 

 Síntese de textos; 

 Leitura, interpretação e produção 

de textos; 

 Jogos (bingo, joga da memória, 

responde ou passa). 

 Palavras cruzadas e caça- 

palavras; 

 Desenhos esquemáticos com 

descrição; 

 Análise de folders, panfletos, 

jornais, revistas e rótulos de 

embalagens; 

 Esquema orientado (organograma); 

 Construção de gráficos; 

 Confecção de cartazes. 

 

5. Recursos Didáticos: 

 Livros diversos; 

 Jornais, revistas e 

panfletos; 

 DVDs; 

 Quadro de giz; 

 Atlas anatômico; 

 Tabelas; 

 Microscópio; 

 Rótulos de 

embalagens; 

 Folhas 

mimeografadas; 

 Xerox; 

 Computador; 

 Dicionário. 

 

6. Avaliação: 

 Observação cotidiana do desempenho do educando; 

 Apresentação de trabalhos; 

 Avaliação escrita; 

 A avaliação deve ocorrer de modo mais contínuo possível, permitindo 

uma verificação passo a passo do progresso do educando. As formas de 

avaliar devem ser variadas oferecendo ao educando oportunidades de 

perceber e demonstrar sua evolução. 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO - 

História 

 

Objetivos: 

 Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando 

relações sociais em seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e 

no país, relacionando-as com outras manifestações, em outros tempos e 

espaços; 

 Situar acontecimentos e localizá-los em multiplicidade de tempo; 

 Reconhecer que o conhecimento histórico é parte do conhecimento 

interdisciplinar; 

 Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de 

histórias coletivas; 

 Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, 

conhecendo formas político-institucionais e organizações da sociedade civil 

que permitam atuar sobre a realidade; 

 Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, 

aprendendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e 

registros escritos, econográficos, sonoros e materiais; 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social; 

 Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e povos, 

como condições para fortalecer a democracia, respeitando-se as diferenças e 

lutando contra as desigualdades. 

 

Conceituais: 

 Orientar o educando a extrair informações de diferentes fontes: livros, 

jornais, revistas, filmes, fotografias, objetos, obras de arte, depoimentos, 

mapas, plantas urbanas, músicas, etc.; 

 Ensinar como pesquisar em bibliotecas e na Internet; 
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 Consultar bibliografias; 

 Organizar e registrar informações; 

 Elaborar trabalhos escolares, resumos orais ou escritos, imagens, 

gráficos, linhas do tempo, murais e exposições. 

 

2.1- Sugestão para organização dos conteúdos conceituais: 

1º Período: 

 Introdução a História; 

 As grandes navegações; 

 Colonização; 

 Formação do povo brasileiro; 

 África. 

 

2º Período: 

 Povos nativos; 

 Ciclos econômicos. 

 Iluminismo; 

 Movimentos nativistas e 

separatistas; 

 Fuga da família real para o 

Brasil; 

 Processo de independência do 

Brasil. 

 

3º Período: 

 Império brasileiro; 

 Primeiro Reinado- ênfase nos movimentos sociais; 

 Segundo Reinado; 

 Proclamação da República. 

 

4º Período: 

 República Velha; 

 Era Vargas (Revolução de 30); 

 Populismo; 

 Golpe de 64; 

 Redemocratização; 

 Governos da ―Nova República‖. 

Obs: Contextualizar com a história geral em todos os conceitos. 

 



2.2- Procedimentais: 

 Resumos orais e escritos; 

 Elaborar trabalhos escolares; 

 Consultar bibliografias; 

 Organizar e registrar informações; 

 Identificar a história e vida de um indivíduo, compreendendo sua relação 

com a de outros e, percebê-la inserida na história de um grupo social; 

 Avaliar os conceitos políticos, econômicos e culturais dos povos e 

discutir a consolidação dos mesmos nas sociedades; 

 Reflexão sobre conceitos já existentes em relação ao conteúdo 

estudado; 

 Comparar formas de representação da vida pessoal de um indivíduo em 

seu tempo e espaço com a de outros tempos e espaços; 

 Distinguir versões diferentes para um mesmo acontecimento histórico; 

 Pesquisar e coletar textos variados de autores diversos para leitura em 

grupo; 

 Extrair informações a partir da observação de um documento visual; 

 Apresentação de trabalhos; 

 Produzir textos; 

 Construir sínteses e generalizações a partir da observação, leitura, 

interpretação e discussão coletiva de textos e documentos. 

 

2.3- Atitudinais: 

 Posicionar-se perante as classes sociais, identificando a causa e o 

motivo de pertencer a uma delas; 

 A valorização da história individual, como via de transformação social e 

coletiva; 

 A promoção de consciência crítica, tendo como base a relação 

homem/mundo, e a transformação do mesmo em sujeito histórico; 

 Respeitar e valorizar a diversidade cultural brasileira dos povos 

formadores da identidade nacional; 

 Discernir valores incutidos nos conteúdos e relacioná-los com os valores 

dos educandos; 



 Garantir a socialização e o conforto de valores éticos e morais dos 

textos dos educandos; 

 Incentivar o exercício de atitudes importantes como: respeito, 

solidariedade, comprometimento dentro dos assuntos alvos e com os 

educandos da EJA em sala, promovendo a construção da cidadania. 

 

Metodologia: 

 Pedagogia de Projetos;  Centro de Interesse;  Tema Gerador. 

 

Estratégias: 

 Textos diversos; 

 Recortes de jornais e revistas; 

 Pesquisas; 

 Peças teatrais; 

 Expressão Plástica; 

 Filmes; 

 Livros Didáticos; 

 Debates; 

 Seminários; 

 Reavaliação dos textos com os 

educandos; 

 Palestras; 

 Cartografia; 

 Tabelas e gráficos; 

 Mostra Cultural; 

 Aula Expositiva; 

 Excursões. 

 

Atividades: 

 Leitura de textos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de mapas; 

 Produção de textos; 

 Esquemas; 

 Avaliações escritas e orais; 

 Debates; 

 Dramatização; 

 Confecção de mural; 

 Elaboração de textos com 

palavras chaves; 

 Análise crítica de filmes e músicas 

relacionadas aos temas; 

 Análise de globo e mapas; 

 Literatura de Cordel  

 Resolução e correção de 

atividades; 

 

 

 

 



Recursos Didáticos: 

 Quadro de giz; 

 Som; 

 DVDs e CDs; 

 Jornais e revistas; 

 Sala de informática/ Internet; 

 Livro didático; 

 Biblioteca. 

 Mapas e globo 

 Materiais Didáticos (papel 

AP, tesoura, cola, tinta colorida, 

lápis de cor, etc.); 

 

Avaliação 

 Auto- avaliação; 

 Participação e desempenho pessoal do educando; 

 Observação; 

 Avaliação escrita 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA O 2º SEGMENTO - 

Geografia 

 

Objetivos: 

 Construir um conjunto de conhecimentos referentes a conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais relacionadas à Geografia, que permita 

aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, 

favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios 

de constroem: 

 Construir referenciais que possibilitem uma participação propositiva e 

reativa nas questões socioambientais que acontecem na localidade e em 

espaços mais distantes; 

 Conhecer o funcionamento da natureza em sua múltiplas relações, de 

modo a compreender o papel das sociedades na construção do território, da 

paisagem  e do lugar; 

 Compreender que as melhorias das condições de vida, os direitos 

políticos, os avanços tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistadas ainda não usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de 

suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las; 

 Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia, 

compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, 

identificando suas relações, problemas e contradições; 

 Desenvolver diferentes habilidades que permitam olhar o espaço, 

usando procedimentos de pesquisa; 

 Compreender a importância das diferentes linguagens (gravuras, 

músicas, literatura, dados estatísticos, documentos de diferentes fontes) na 

leitura da paisagem, tornando-se capaz de interpretar, analisar e relacionar 

diversas informações sobre o espaço; 
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 Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

especialidade dos fenômenos geográficos; 

 Valorizar o patrimônio sociocultural e ambiental, respeitando a 

sociodiversidade e reconhecendo tais patrimônios como direito dos povos, 

indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. 

 

2. Conteúdos: 

2.1- Conceituais: 

1º Período: 

 Conceito de Geografia – Geografia como possibilidade de leitura e 

compreensão do mundo. 

 Categorias de análise da Geografia – lugar, paisagem (cultural e 

humanizada), território e espaço; 

 Alfabetização cartográfica: orientação, localização, coordenadas 

geográficas, zonas térmicas, fuso horário; 

 Leitura de mapa: escalas, legenda, convenções cartográficas, tipos de 

mapas (físico, político, etc.); 

 

2º Período: 

 Espaço rural: concentração fundiária, reforma agrária e movimentos 

sociais e os tipos de trabalho no campo; 

 Espaço urbano: hierarquia urbana, função urbana, uso e ocupação do 

espaço urbano, problemas ambientais urbanos (efeito estufa, chuva ácida...); 

 População: crescimento vegetativo, migrações, estrutura etária, 

distribuição da PEA pelos setores de atividades econômicas (primária, 

secundária e terciária). 

 

3º Período: 

 Formação do território 

brasileiro; 

 Domínio morfoclimático; 

 Regionalização do Brasil: 

IBGE, Geoeconômicas; 

 Complexos regionais. 

 



4º Período: 

 Regionalização mundial; 

 Critérios de regionalização: física, desenvolvimento econômico e social, 

formação dos blocos econômicos; 

 Globalização: cultura do consumo. 

 

2.2- Procedimentais: 

 Elaboração de trabalhos pelos educandos;  

 Produção de textos; 

 Produção de esquema do conteúdo estudado, com suas principais 

ideias distribuídas de forma sistematizada; 

 Confecção de mapas, identificando dados específicos; 

 Apresentação, em grupo, de trabalhos realizados em sala de aula: 

cartazes, mapas, esquemas, etc. 

 

2.3- Atitudinais: 

 Despertar a atenção para a ―leitura‖ da palavra paisagem do lugar onde 

se vive e valorizá-la como ponto de partida para a interpretação da relação 

sociedade e espaço geográfico; 

 Ler e compreender a Geografia como possibilidade de leitura e 

compreensão do mundo; 

 Desenvolvimento de uma postura de valorização do trabalho humano 

presente na construção da paisagem do lugar; 

 Qualificação das intervenções dos educandos no processo; 

 Entender a importância da Geografia no cotidiano. 

 

3. Metodologia/Estratégias: 

 Temas Geradores; 

 Pedagogia de Projetos; 

 Projetos de Trabalhos; 

 Centro de Interesses: 

 Leitura, comentário, troca de 

ideias sobre os assuntos abordados; 

 Pesquisas: individuais e em 

grupo; 

 Análise e leitura de mapas e 

charges; 

 Filmes e debates; 



4. Atividades: 

 Atividades escritas; 

 Atividades orais; 

 Interpretação de textos; 

 Textos formativos, informativos, 

dissertativos e literários; 

 Resolução de questões do livro 

didático; 

 Resumo e síntese; 

 Recortes de jornais e revistas; 

 Produção e reescrita de textos; 

 Esclarecimentos de ideias 

anotadas pelos educandos; 

 Debates; 

 Filmes; 

 Gêneros textuais variados; 

 Trabalho em grupo; 

 Entrevistas; 

 Oficinas; 

 Feiras Culturais; 

 Aula de biblioteca; 

 Aula extraclasse; 

 Excursão; 

 Jogos. 

 

5. Recursos Didáticos: 

 Fotocópia (xerox); 

 Quadro a pincel; 

 Revistas e jornais; 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Som; 

 Jogos; 

 Rádio. 

 

6. Avaliação: 

 Avaliação escrita; 

 Trabalhos em grupo; 

 Auto-avaliação; 

 Atividades individuais; 

 Participação; 

 Observações diárias; 

 Conversas informais. 



 

PROPOSTA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA EJA 

 

1 – Objetivos Gerais: 

 Valorizar e respeitar a história pessoal do aluno e sobre ela, reconstruir  

e continuar construindo seus significados sobre a cultura corporal de 

movimento; 

 Conscientizar o educando, reconhecendo a importância de desenvolver 

a cultura corporal de movimento, de forma participativa, com interesse nas 

atividades propostas, interagindo como sujeito no processo ensino e 

aprendizagem; 

 Promover o aprimoramento das capacidades físicas, habilidades 

motoras e outras habilidades, através do resgate de experiências anteriores 

dos educandos por intermédio de diversidade curricular, sistematizada durante 

as aulas; 

 Promover a cultura corporal do movimento, no aprimoramento das 

habilidades não verbais, estabelecendo relações com as capacidades físicas 

básicas; 

 Contribuir para a formação integral do educando propiciando discussão 

de conhecimentos gerais, promovendo a interdisciplinaridade e a 

transversalidade; 

 Identificar a importância do desenvolvimento das habilidades não 

verbais para o processo de leitura e escrita; 

 Desenvolver atitudes de ajuda e colaboração, compartilhando suas 

vivências que favoreçam a sócio-interatividade, em concepções, crenças, 

refletindo sobre a sua história pessoal; 

 Resgatar a autoestima e promover a inclusão social, interagindo com os 

colegas sem qualquer espécie de discriminação física, estética, social, racial 

ou sexual; 
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 Promover a inclusão, a integração nas atividades propostas, quer seja 

individuais ou coletivas, e em todas as situações no contexto escolar; 

 Promover eventos socioculturais associados ao planejamento do 

professor ou da escola, repudiando discriminação física, social, racial ou sexual 

 

2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aprimorar o ritmo, utilizando o corpo, música e instrumentos; 

 Promover atividades lúdicas, adaptando as regras facilitando o 

entendimento, garantindo a participação e o interesse; 

 Promover atividades para aprimorar orientação espaço temporal; 

 Proporcionar ao educando aulas que motivam a participação conforme 

as modalidades, adequando-as às características e necessidades dos alunos; 

 Proporcionar, vivenciar e aprimorar atividades de coordenação motora 

em múltiplas formas de expressões corporais, tomando consciência dos limites 

e capacidades de seu corpo; 

 Proporcionar maior e melhor desenvoltura manual; 

 Compreender os aspectos relacionados à boa postura; 

 Proporcionar atividades que estimule o raciocínio lógico e linguagem; 

 Discutir as mudanças no comportamento corporal (decorrente do avanço 

tecnológico e analisar seu impacto na vida do cidadão); 

 Refletir criticamente os valores impostos pela mídia relacionado ao 

modelo de imagem corporal; 

 Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, os cuidados com 

hábitos e posturas; 

 Promover atividades coletivas individuais para que o eucando possa 

expressar suas qualidades e virtudes; 

 Desenvolver estratégias com o grupo, na criação de novas regras e/ou 

adaptações das atividades propostas, para atender a realidade específica do 

momento, promovendo a participação e interesse de todos os educandos; 

 

3. Conteúdos: 

 Atividades que proporcionem o aprimoramento natural do ritmo; 

 Jogos lúdicos; 



 Brincadeiras; 

 Atividades com deslocamentos; 

 Atividades com deslocamento e direcionalidade; 

 Atividades pré-desportivas; 

 Atividades recreativas; 

 Jogos lúdicos e alternativos; 

 Ginástica; 

 Jogos lúdicos; 

 Atividades desenvolvendo os fundamentos dos esportes especializados; 

 Organização de danças com coreografias típicas conforme o evento no 

contexto escolar da comunidade escolar; 

 Esquema corporal; 

 Lateralidade; 

 Equilíbrio; 

 Flexibilidade; 

 Coordenação motora fina; 

 Conceitos de estética, ética, desempenho profissional, saúde, beleza, 

etc.; 

 Prevenções de lesões, doenças ocupacionais; 

 Jogos de salão 

 Esportes especializados com regras adaptadas; 

 Torneios internos. 

 

4. Atividades / Estratégias 

 Utilização de ritmo com palmas, 

pés, boca, etc.; 

 Dança de roda; 

 Estafetas com bolas ou sem 

material; 

 Dança das cadeiras; 

 Nunca três; 

 Batata quente; 

 Cobra cega; 

 Dança da laranja; 

 Câmbio; 

 Atividades com arcos (dentro, 

fora, frente, trás, cima, embaixo, 

direita, esquerda); 

 Bola ao cesto; 

 Jogos dos 10 passes; 

 Peteca  

 Futebol 



 Voleibol; 

 Basquete; 

 Handebol; 

 Queimada; 

 Alongamentos; 

 Dança (forró, frevo, samba); 

 Boliche; 

 Dobraduras; 

 Enfiagem; 

 Atividades manuais; 

 Jogos de argolas em garrafas; 

 Jogo da memória; 

 TANGRAN; 

 Bingo; 

 Circuitos; 

 Filmes; 

 Carta enigmática; 

 Teatro; 

 Gincanas 



 

PROPOSTA CURRICULAR DE TEORIA E TÉCNICA DA 

COMUNICAÇÃO 

 

“Não há como não repetir que ensinar não é pura transferência mecânica do perfil 

do conteúdo que o professor faz ao aluno, passivo e dócil. Como não há também 

como não repetir que partir do saber que os educandos tenham não significa ficar 

girando em torno deste saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de 

um ponto a outro e não ficar, permanecer.” 

Paulo Freire, 1999. 

INTRODUÇÃO 

Eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar implica 

colocar-se explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitem 

aqueles princípios, comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os 

favoreçam. Isso refere-se a valores, mas também a conhecimentos que 

permitam desenvolver as capacidades necessárias para a participação social e 

efetiva. 

Ao se admitir que a realidade social, por ser construída de diferentes 

classes e grupos sociais, é contraditória, plural, polissêmica, e que isso implica 

na presença de diferentes pontos de vistas e projetos políticos, será então, 

possível compreender que seus valores e seus limites são também 

contraditórios. Por outro lado, a visão de que a constituição da sociedade é um 

processo histórico permanente, permite compreender que esses limites são 

potencialmente transformáveis pela ação social. E aqui é possível pensar 

sobre a ação política dos educadores. A escola não muda a sociedade, mas 

pode, partilhando desse projeto com segmentos sociais que assumem os 

princípios democráticos, articulando-se a eles, constituir-se não apenas como 

espaço de reprodução, mas também como espaço de transformação. 

Essa possibilidade não é dada, nem é automaticamente decorrente da 

vontade. É antes um projeto de atuação político-pedagógica que implica em 
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avaliar práticas e buscar, explícita e sistematicamente, caminhar nessa 

direção. 

A concretização desse projeto passa pela compreensão de que as práticas 

pedagógicas são sociais e políticas e de que não se trata de educar para a 

democracia – para o futuro. Na ação mesma da educação, educadores e 

educandos estabelecem uma determinada relação com o trabalho que fazem 

(ensinar e aprender) e a natureza dessa relação pode conter (em maior ou 

menor medida) os princípios democráticos. 

Esta proposta curricular está inserida numa política educacional em que se 

destacam alguns princípios: 

- A necessidade de unir esforços entre as diferentes instâncias 

governamentais e da sociedade, para apoiar a escola na complexa tarefa 

educativa; 

- O exercício de uma prática escolar comprometida com a interdependência 

escola/sociedade, tendo como objetivo, situar os alunos como participantes da 

sociedade (cidadãos); 

- A participação da comunidade na escola, de modo que o conhecimento 

aprendido resulte em maior compreensão, integração e inserção no mundo; 

- A importância de que cada escola tenha clareza quanto ao seu projeto 

educativo, para que, de fato, possa se constituir em uma unidade com maior 

grau de autonomia e que todos os que dela fazem parte, possam estar 

comprometidos em atingir as metas a que se propuseram; 

- O fato de que os jovens e adultos deste país precisam construir diferentes 

capacidades e que a apropriação de conhecimentos socialmente elaborados é 

base para a construção da cidadania e de sua identidade; 

- A certeza de que todos são capazes de aprender. 

Através desse arsenal de justificativas, acreditamos que a disciplina Teoria e 

Técnica da Comunicação, na EJA, alicerça mais uma possibilidade da 

construção de práticas educativas pautadas na educação inclusiva e libertária. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO DE TEORIA E TÉCNICA DA COMUNICAÇÃO 

No processo de ensino e aprendizagem, espera-se que o aluno amplie o 

domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo, 

nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua 



inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de 

participação social no exercício da cidadania. Para tanto, as escolas devem 

organizar um conjunto de atividades para que os alunos possam, 

progressivamente, alcançar os objetivos relacionados a seguir. 

- Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e 

produção de textos escritos, de modo a atender a múltiplas demandas sociais, 

responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as 

diferentes condições de produção do discurso. 

- Utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, 

operando sobre as representações construídas em várias áreas do 

conhecimento. 

- Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 

desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos. 

- Conhecer e valorizar as possibilidades de conhecimento, informações 

diversas e interação com pessoas de diversas etnias culturais, crenças, 

através do manuseio das ferramentas computacionais e informáticas: e-mail, 

salas de bate papo, sites de relacionamentos, de pesquisas, propiciando 

inserção à modernidade. 

- Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento 

adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e 

mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais que se 

expressem por meio de outras variedades. 

- Usar os conhecimentos para expandir sua capacidade de monitoração das 

possibilidades de uso da comunicação, ampliando a capacidade de análise 

crítica. 

- Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 

- Observar as relações entre arte e a leitura da realidade, refletindo, 

investigando, indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a 

discussão, a sensibilidade, argumentando e apreciando arte de modo sensível. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Inserir os alunos no ambiente das tecnologias da informação e 

comunicação; 



  Introduzir as tecnologias da informação e comunicação, enfatizando 

sua importância nos dias atuais; 

  Descobrir a importância do Computador e da Internet como meio de 

aprendizagem; 

 Criar um ambiente de aprendizagem com a utilização do Computador 

e da Internet; 

  Conhecer para que serve o computador e como é o seu 

funcionamento; 

  Estabelecer contato físico com o computador e outras mídias através 

da manipulação de seus componentes (mouse, teclado, botões, etc) 

vencendo o medo da máquina; 

  Desenvolver habilidades no manuseio do computador mediante 

manipulação do mouse e do teclado em situações lúdicas (jogos, 

softwares educativos, desenho); 

  Utilizar recursos do computador para a escrita; 

  Perceber as novas tecnologias como símbolos da cultura 

contemporânea; 

  Perceber o computador e as novas tecnologias como ferramentas a 

serviço do bem estar da humanidade; 

  Aprender a preservar os equipamentos e o espaço de trabalho; 

  Aprender a compartilhar o computador e os demais equipamentos 

com os outros; 

  Aprender a respeitar o tempo destinado ao cumprimento da tarefa. 

 Iniciar contato com as novas tecnologias que fazem parte do mundo 

contemporâneo;  

 

CONTEÚDOS DO ENSINO DE TEORIA E TÉCNICA DA COMUNICAÇÃO 

Em primeiro lugar, é necessário considerar a enorme heterogeneidade das 

turmas de alunos da EJA muitas vezes, em um mesmo grupo, encontra-se o 

jovem que pretende terminar o Ensino Fundamental mais rapidamente, para 

começar a trabalhar; o adulto que resolve voltar a estudar depois de muitos 

anos afastado da escola, para realizar o sonho de finalizar aquela etapa e, 

quem sabe, ingressar em algum curso superior; há ainda o aluno de meia-

idade que, sentindo-se fora das exigências do mercado de trabalho, retoma os 



estudos em busca de qualificação. Ou seja, diversas pessoas com diferentes 

propósitos dividem o mesmo espaço físico e assistem à mesma aula. 

Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais devem ser 

trabalhados em conjunto, pois essa é uma boa forma de atenuar a distância 

entre as diferentes experiências escolares em relação às práticas 

comunicativas de cada aluno. 

 

O TRABALHO COM OS TEMAS TRANSVERSAIS 

O trabalho desenvolvido a partir dos temas transversais (Ética, Pluralidade 

Cultural, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, Informática) 

demanda participação efetiva e responsável dos cidadãos, tanto na 

capacidade de análise crítica e reflexão sobre os valores e concepções 

veiculados, quanto nas possibilidades de participação e de transformação das 

questões envolvidas. 

Escutar textos orais, ler, produzir textos orais e escritos, bem como analisá-

los são as atividades necessárias para a constituição da proficiência discursiva 

e comunicativa do aluno, em função dos objetivos propostos. 

 

VALORES E ATITUDES SUBJACENTES À PRÁTICA DE COMUNICAÇÃO 

- Valorização das diferentes opiniões, como possibilidades diferenciadas de 

compreensão do mundo. 

- Posicionamento crítico diante de textos, de modo a reconhecer a 

pertinência dos argumentos utilizados, posições ideológicas subjacentes e 

possíveis conteúdos discriminatórios neles veiculados. 

- Interesse, iniciativa e autonomia para ler, escrever e interpretar nas 

diversas mídias. 

- Atitude receptiva diante de leituras desafiadoras e disponibilidade para a 

ampliação do repertório, a partir de experiências com material diversificado e 

recomendações de terceiros. 

- Interesse pela leitura e escrita e conhecimentos pertinentes da área de 

informática, como fontes de informação, aprendizagem, lazer e arte. 

- Interesse em trocar impressões e informações com outros. 

- Interesse em frequentar os espaços mediadores de leitura – bibliotecas, 

livrarias, distribuidoras, editoras, bancas de revistas, lançamentos, exposições, 



palestras, debates, depoimentos de autores –, sabendo orientar-se dentro da 

especificidade desses espaços e sendo capaz de localizar um texto desejado. 

- Reconhecimento da necessidade de dominar os saberes envolvidos nas 

práticas sociais mediadas pela linguagem como ferramenta para a 

continuidade da aprendizagem fora da escola. 

- Reconhecimento de que o domínio dos usos sociais da linguagem oral e 

escrita pode possibilitar a participação política e cidadã, e também transformar 

as condições dessa participação, conferindo-lhe melhor qualidade. 

- Reconhecimento de que o domínio da linguagem escrita pode ampliar as 

possibilidades de acesso ao trabalho. 

- Reconhecimento da necessidade e importância da língua escrita no 

processo de planejamento prévio de textos orais. 

- Preocupação com a qualidade das produções escritas próprias, tanto no 

que se refere aos aspectos formais – discursivos, textuais, gramaticais, 

convencionais –, quanto à apresentação estética. 

- Valorização da linguagem escrita como instrumento que possibilita o 

distanciamento do sujeito em relação a ideias e conhecimentos expressos, 

permitindo formas de reflexão mais aprofundadas. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA 1ª E 2ª FASE DO 1º 

SEGMENTO: 

 Conhecer para que serve o computador e como é o seu funcionamento; 

 Estabelecer contato físico com o computador e outras mídias através da 

manipulação de seus componentes (mouse, teclado, botões, etc.) vencendo o 

medo da máquina; 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador mediante 

manipulação do mouse e do teclado em situações lúdicas (jogos, softwares 

educativos, desenho); 

 Utilizar recursos do computador para a escrita; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 



 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA 3ª FASE DO 1º 

SEGMENTO 

 Manipular jogos e softwares educativos contextualizados por objetivos 

pré-estabelecidos; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Aprender a utilizar e organizar a informação através de arquivos e 

endereços eletrônicos; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 1º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Estabelecer contato físico com o computador e outras mídias através da 

manipulação de seus componentes (mouse, teclado, botões, etc.) vencendo o 

medo da máquina; 

 Conhecer para que serve o computador e como é o seu funcionamento; 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador mediante 

manipulação do mouse e do teclado em situações lúdicas (jogos, softwares 

educativos, desenho); 

 Utilizar recursos do computador para a escrita; 

 Aprender a utilizar e organizar a informação através de arquivos e 

endereços eletrônicos; 

 Iniciar contato com a internet como ferramenta de pesquisa e de 

comunicação; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções; 



 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte; 

 Aprender a respeitar o tempo destinado ao cumprimento da tarefa; 

 Aprender a compartilhar o computador e os demais equipamentos com 

os outros; 

 Auxiliar os colegas com maior dificuldade; 

 Trabalhar a correta postura corporal no manuseio das máquinas, 

evitando problemas musculares e demais debilitações da saúde; 

 Considerar a necessidade de pausas para descanso em longos 

períodos de uso do computador. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 2º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Manipular jogos e softwares educativos contextualizados por objetivos 

pré-estabelecidos; 

 Utilizar recursos do computador para a escrita; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Aprender a utilizar e organizar a informação através de arquivos e 

endereços eletrônicos; 

 Vivenciar a elaboração de projeto de trabalho para ser desenvolvido no 

computador, de forma coletiva; 

 Conhecer softwares de elaboração de planilhas para compor tabelas e 

gráficos simples; 

 Iniciar o uso de softwares de apresentação e edição de imagens; 

 Organizar a informação em arquivos e endereços eletrônicos; 

 Utilizar a internet como ferramenta de pesquisa e comunicação; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 



 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 3º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador em situações 

contextualizadas, mediante o uso de diversos aplicativos; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Utilizar softwares de elaboração de planilhas e gráficos; 

  Utilizar softwares de apresentação e edição de imagens; 

 Utilizar a internet como ferramenta de pesquisa, mediante sites de 

busca e links; 

 Utilizar as ferramentas de comunicação da internet; 

 Organizar e localizar as informações em arquivos e sites; 

 Conhecer as ferramentas para construção de páginas na internet 

(HTML); 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 4º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador em situações 

contextualizadas, mediante o uso de diversos aplicativos; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Utilizar softwares de elaboração de planilhas e gráficos; 

  Utilizar softwares de apresentação e edição de imagens; 

 Utilizar a internet como ferramenta de pesquisa, mediante sites de 

busca e links; 



 Utilizar as ferramentas de comunicação da internet; 

 Organizar e localizar as informações em arquivos e sites; 

 Construir página de HTML (internet); 

 Participar de fóruns de discussão na internet; 

 Ter autonomia no uso dos recursos básicos do computador: softwares 

de edição de textos, apresentações, planilhas,ferramentas de pesquisa e 

comunicação da internet; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

METODOLOGIA 

- Pedagogia de projetos; 

- Projeto de trabalho; 

- Centro de interesse; 

- Tema gerador; 

- Desenvolvimento de oficinas; 

- Monitoria e colaboração entre os 

educandos. 

 

ESTRATÉGIAS 

- Dinâmicas; 

- Debate / Palestras; 

- Conversa informal; 

- Pesquisa em sala de aula; 

- Consulta e trabalho em dicionário; 

- Consulta em sites de busca e 

pesquisas; 

- Trabalhos em grupo; 

- Organização da turma em forma de 

círculo; 

- Jogos; 

- Exposição de trabalhos; 

- Análise de artigos, textos, notícias, 

pesquisas; 

-Produções de textos diversos 

(individuais e coletivos); 

- Aula expositiva / dialogada; 

- Projeção de filmes, documentários, 

pequenos vídeos; 

- Júri simulado; 

 Utilização do laboratório de 

informática.

 



 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 Produção de textos; 

 Pesquisas; 

 Leitura e interpretação 

(músicas, reportagens, textos 

formativos e informativos); 

 Exercícios ortográficos; 

 Ditado;  

 Caça-palavras; 

 Jogos on line; 

 Jogos em rede. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Jogos; 

 Laboratório de informática; 

 Biblioteca; 

 Sala de vídeo; 

 Atividades xerocadas e 

mimeografadas; 

 Projetor de Slides; 

 Jornais, revistas, periódicos; 

 Painéis e murais; 

 Internet; 

 Dicionários; 

 Cartazes, textos produzidos 

pelos próprios educandos; 

 Micro System; 

 CDs; 

 

AVALIAÇÃO 

- Observação diária do educando pelo educador; 

- Auto-avaliação do educador e do educando; 

- Avaliação prática. 

 

CONCLUSÃO 

O resgate das experiências pessoais e coletivas – tanto dos alunos quanto 

as os professores – em função dos objetivos do projeto educativo da escola 

pode promover o diálogo enriquecedor das vivências humanas, que é um dos 

fundamentos da prática pedagógica. O espaço da escola deve ser visto pelo 

professor como um lugar em que ele não só ensina, mas também aprende, em 

diversas circunstâncias. A busca de outros recursos, de outras formas de 

trabalho, surge da reflexão partilhada entre os colegas – tem um lugar na 

escola e nasce do esforço conjunto de encontrar respostas para problemas 

com os quais ele se defronta no cotidiano da prática educativa.  



 

É importante reafirmar que, para tornar possível um trabalho que convirja 

para uma prática educacional mais inclusiva, é fundamental promover 

momentos interdisciplinares que favoreçam a integração dos conteúdos de 

várias áreas. Nesses momentos, as práticas e as opiniões tornam-se mais 

visíveis e são submetidas à opinião dos outros. Quando essa prática é 

vivenciada dessa forma, é possível tentar articular o conjunto de perspectivas 

que os professores manifestam a cada instante. Todos os envolvidos no 

processo se sentirão responsáveis por viabilizar a relação entre as 

aprendizagens teóricas e as vivências e observações práticas. Inclui-se, aqui, a 

substancial importância de uma atitude ética que não depende só de cada um, 

mas da possibilidade de uma partilha efetiva com os vários parceiros 

envolvidos no projeto educacional.  

Esse documento deverá ser a referência para o trabalho na escola. Cabe ao 

grupo de coordenadores e educadores, adaptá-lo à realidade e necessidades 

do perfil dos educandos de cada realidade escolar.  
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PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO NA EJA 

 

 

Introdução 

O Ensino Religioso nas escolas tem sido nos últimos anos, motivo de acirrado 

debate, principalmente nas escolas públicas. Será importante a presença de uma 

disciplina assim no currículo escolar? Se entendermos a religiosidade como uma das 

dimensões humanas, é evidente a necessidade de inserir também este aspecto na 

proposta educacional. 

Toda pessoa, independente de sua idade, é racional, afetiva, social, física, sensível, 

espiritual e precisa desenvolver-se como uma unidade, relacionando-se consigo, com 

os outros, com o mundo e com o transcendente. Então, como esquecer a dimensão 

religiosa. 

A educação pode ser definida nas mais diferentes formas, mas, em se tratando de 

seu objetivo final, todas as definições convergem para o desenvolvimento pleno do ser 

humano na sociedade. É aqui que o Ensino Religioso fundamenta a sua natureza, pois 

o ser humano, para adquirir seu estado de realização integral necessita da dimensão 

religiosa. 

Conhecer as situações assumidas pelo homem religioso, compreender seu universo 

espiritual é, em suma, fazer avançar o conhecimento geral do ser humano. 

O Ensino Religioso, dessa forma, busca valorizar o ser humano e ajuda-o a dar 

sentido à sua existência e dos textos sagrados das diversas religiões e expressões 

religiosas. 

História: 

O Ensino Religioso nas escolas públicas brasileiras desenvolveu-se em três fases: 

1- Confessional: Até meados do século XX predominou um Ensino Religioso 

Católico. Ensinava-se os dogmas e a doutrina da Igreja Católica e rezava-se em 

sala de aula as mesmas orações que se aprendiam na catequese. 

Os conteúdos eram católicos e os professores indicados pela Igreja Católica. 

Essa fase também era conhecida como ―aulas de religião‖. 
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2- Ecumênico: No final da década de 60, motivados pelo espírito ecumênico 

presente em várias igrejas cristãs, surge um novo estilo de Ensino Religioso, o 

ecumênico. Ele deixava de ser uma catequese da Igreja Católica para ser 

conteúdo do Cristianismo. Jesus Cristo passava a ser a referência para as aulas. 

O Ensino Religioso não acentuava as verdades da fé de uma igreja cristã, mas a 

valores e a fé comuns às várias igrejas cristãs. 

3- Inter-Religioso: Nos anos 90 inicia-se um novo jeito de Ensino Religioso que 

deixa de ser um ensino orientado por igrejas cristãs, para ser assumido por todas 

as religiões, tradições e organizações religiosas. 

Diálogo Saudável: 

Segundo Dora Incontri, as religiões estão presentes em todas as culturas e entre 

todos os povos de todos os tempos. Assumindo diversas formas de devoção, doutrinas 

e princípios éticos, elas buscam o sentido da vida e a transcendência em relação à 

morte. Elas têm suas especificidades, mas também um patamar comum de moralidade 

e busca humana, onde é possível e urgente um diálogo respeitoso e solidário. O 

reconhecimento de uma raiz comum é vital para que o diálogo se projete, além de uma 

conversa cordialmente superficial, para se tornar uma vivência enriquecedora. 

O diálogo é a atitude interior que nos predispõe a entrar em contato com a família, 

com as culturas, com as religiões, com as pessoas. 

Talvez essa seja uma das maiores conquistas das religiões de hoje. Com o diálogo, 

aceitamos a diversidade de caminhos, o respeito à cultura, à religiosidade e o jeito de 

ser de cada pessoa. A Constituição Brasileira garante a liberdade de culto, e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação abre espaço para o ensino religioso inter-confessional 

(art. 33), para assegurar ―o respeito à diversidade religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo‖. 

Dessa maneira, é possível conhecer o universo religioso e descobrir que todas as 

religiões têm valor. Através de um diálogo saudável, entre as diversas tradições 

religiosas, as pessoas podem situar-se no mundo de forma muito mais segura e 

fraterna. 

 

Ensino Religioso na EJA 

O Ensino Religioso deve ser tratado como disciplina do sistema de ensino, cujos 

conteúdos deverão primar pelo conhecimento religioso que forme consciência e 

atitudes anteriores a qualquer opção religiosa. 



 

É preciso esclarecer e renovar o conceito de ensino religioso, da sua prática 

pedagógica, da definição de seus conteúdos, natureza e metodologia adequados ao 

universo escolar e a realidade dos educandos de EJA. 

O Ensino Religioso deve cultivar esperanças naquilo que a escola precisa 

desenvolver no educando: capacidade de observação, reflexão, criação, 

discernimento, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação frente 

à realidade da vida. 

O Ensino Religioso é portanto, uma questão diretamente ligada à vida, e que vai se 

refletir no comportamento, no sentido que orienta a sua ética. O discurso do Ensino 

Religioso deve estar sempre amarrado na experiência cotidiana das comunidades que 

fazem a história. A dimensão cultural abrange as dimensões materiais, intelectuais e 

espirituais, e o fenômeno religioso vai se formando e transformando à base de uma 

contínua experiência histórica. 

É claro que o Ensino Religioso não visa adesão ou vigência de conhecimento 

religioso, enquanto princípios de conduta religiosa e confessional, mas necessita 

subsidiar o entendimento do fenômeno religioso, com elementos que antecedem à 

prática religiosa. 

É importante lembrar que a sala de aula não deve ser uma comunidade de fé, mas 

um espaço privilegiado de reflexão sobre limites e superações. Isto implica a 

necessidade de se construir uma pedagogia que favoreça tal perspectiva, porque o 

que objetivamos é fruto de uma experiência pessoal, na incansável busca de respostas 

para as questões existenciais. 

É preciso interpenetrar teoria e prática adequando as atividades, textos, linguagem 

aos educandos de EJA, buscando respeitar suas limitações e histórias de vidas já 

construídas. 

O Ensino Religioso Escolar tem uma linguagem própria: 

 Acessível ao educando de EJA, enquanto educando e não enquanto fiel; 

 Aberta ao diálogo religioso; 

 Questionadora, sem pretender que seja verdade absoluta sobre o tema 

abordado. 

Assim, o objetivo do Ensino Religioso Escolar, destinado aos educandos da escola 

pública de EJA, é possibilitar ao educando o conhecimento das diversas culturas e 



 

tradições religiosas, para maior abertura e compromisso consigo mesmo, com o outro, 

com forma reflexiva, transformadora e integrada ao contexto do qual faz parte. 

(Texto retirado dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso.) 

 

1. Objetivos Gerais: 

1º e 2º Segmentos 

 Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos, como 

condição de efetivo fortalecimento da democracia, respeitando as diferenças e 

lutando contra as desigualdades. 

 Despertar o interesse por um relacionamento positivo com a família e com as 

pessoas que estão ao seu redor. 

 Valorizar as regras que precisamos seguir para viver em harmonia com as 

pessoas e com a natureza. 

 Conscientizar de que não somos nem estamos isolados, mas somos interativos: 

vivemos, aprendemos e crescemos em relação uns com os outros e com o 

meio. 

 Conscientizar-se de que o convívio com as belezas da natureza e da arte torna 

as pessoas mais sensíveis e mais cordiais, aproximando-as do Transcendente. 

 Conscientizar-se de que o amor é a grande lei que ultrapassa e sintetiza as 

demais leis. 

 Assumir a transformação do meio em que vivemos como tarefa pessoal diária. 

 Concluir que as emoções são poderosas energias que tanto podem nos 

beneficiar como prejudicar, dependendo da maneira como são administradas. 

 Refletir sobre a importância de redescobrir autênticos valores que dêem sentido 

à vida. 

 Concluir que a vida humana possui um valor inestimável e que os valores devem 

ser hierarquizados, tendo em vista a realização plena das pessoas, para 

consigo mesmo, para com os outros e para com o Transcendente. 

 Concluir que para ser, mais humano, mais realizado e mais feliz é necessário 

conhecer-se e analisar com espírito crítico as influências recebidas no meio em 

que vive. 

 Conscientizar-se da primazia da vida em toda a sua grandeza e dispor-se a 

protegê-la em qualquer circunstância. 



 

 Concluir que o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus constitui a base da 

realização como pessoa. 

 Mostrar como desfrutar de relacionamentos verdadeiramente autênticos, 

destacados por integridade e comunicação franca torna a vida mais saudável. 

 Concluir que a verdade é uma das principais bases em que se fundamenta o 

convívio humano e, consequentemente, a construção de um mundo melhor. 

 

2. Função 

O Ensino Religioso nas escolas de EJA tem a função de garantir a todos os 

educandos a possibilidade deles estabelecerem diálogo. E, como o conhecimento 

religioso está no substrato cultural, na perspectiva unificadora que a expressão 

religiosa tem, de modo próprio e diverso, diante dos desafios e conflitos. 

 

3. Metodologia 

 Pedagogia de Projetos; 

 Projeto de Trabalho; 

 Centro de Interesse; 

 Tema Gerador. 

 

3.1. Eixos Temáticos 

 Origem da vida – visão bíblica e 

científica; 

 Valores / contra-valores; 

 Direitos e deveres; 

 Fenômeno religioso; 

 O Sagrado e o profano; 

 O mundo e o Pluralismo religioso; 

 Mitos e ritos; 

 Vocação / profissão; 

 Relacionamento humano; 

 Sexualidade / namoro; 

 O respeito e a valorização da Vida 

 

3.2. Estratégias e Atividades 

 Músicas; 

 Dinâmicas; 

 Debates; 

 Conversa informal; 

 Teatro; 

 Sarau de poesias; 

 Projeção de filmes; 

 Trabalhos manuais e artesanais; 

 Acrósticos / cartazes; 

 Seminário; 

 Textos diversos; 

 Palestras; 

 Oficinas; 

 Exposição de trabalhos; 



 

 Aula expositiva; 

 Trabalho em grupo; 

 Leitura e interpretação de diversos 

textos: fábulas, reportagens; 

 Produção de textos; 

 Pesquisa. 

 

3.3 Recursos didáticos 

 Quadro e giz; 

 Folhas; 

 Revistas; 

 Livros; 

 Dicionários; 

 Lápis de cor; 

 Livros literários; 

 Mapas; 

 Globo terrestre; 

 Rótulos; 

 Panfletos; 

 Xerox; 

 Som e CDs; 

 Fita métrica; 

 Cartolinas; 

 Papel AG e AP; 

 Vídeos de curiosidades; 

 Retroprojetor; 

 Tintas; 

 Pincéis; 

 Linhas, lã, tecidos

 

4 - Avaliação 

 Observação diária do educando pelo educador; 

 Auto-avaliação do educador e do educando; 

 Diagnóstico escrito ou oral; 

 Registros dos alunos; 

 Prova escrita; 

 Trabalho individual ou em grupo. 

 

5 – Referências 

- Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso. 3.ed. São Paulo. Ave 

Maria Edições, 1998. 

- Proposta Curricular de Ensino Religioso da Rede Municipal de Ipatinga. 1.ed. 

Ipatinga, 2006; 



 

 

PROPOSTA CURRICULAR DE ARTES NA EJA 

 

“Arte para mim significa o espelho da vida, vista com outros olhos, por outros 

ângulos. É o sensibilizar com imagens que na maioria das vezes não conseguimos 

explicar. Arte é vida. 

Depoimento de aluna da EJA 

 

Para que serve a arte? O que significa? Que contribuições traz? Segundo o 

depoimento da aluna, significa ―o espelho da vida‖, o inexplicável, ―vida‖. Para alguns, 

a arte concretiza-se na música que gostam de ouvir, tocar ou cantar; na dança que os 

faz felizes; na personagem com o qual se identificam em uma peça de teatro; na 

pintura, na produção plástica que elaboram; na imagem na qual seus olhos passeiam e 

os leva a dialogar com o que estão vendo; na fruição, na apreciação das 

manifestações artísticas de que gostam. Para outros, talvez signifique algo que não 

consigam expressar e talvez até não signifique nada. Pode ser ainda um pano de 

fundo dos espaços onde vivem, onde trabalham, assim como a música ambiente das 

lojas, ou os quadros que foram esquecidos na parede. Mas ela pode significar muito e 

ser portadora de muitos conhecimentos e valores para os alunos, ampliando suas 

possibilidades de participação social e cultural de forma crítica, criadora e autônoma. 

O que muda na área de Arte na EJA é a forma como ensino e o aprendizado dessa 

disciplina acontece. Por isso, é importante que os professores aperfeiçoem suas 

práticas pedagógicas e que, nos sistemas educacionais, os aspectos legislativos, 

organizacionais, espaciais e os recursos humanos e materiais sejam orientados no 

sentido de permitir que o ensino e a aprendizagem de arte ocorram da maneira 

adequada. 
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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTE 

Os objetivos gerais da área de Arte apresentados para a educação de jovens e 

adultos estão relacionados a seguir: 

1 – Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 

2 – Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca 

pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a 

investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. 

3 – Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos 

diversos em Arte (artes visuais, dança, música, teatro), de modo a utilizá-los em 

trabalhos pessoais, identificá-los e interpretá-los na apreciação e contextualizá-los 

culturalmente. 

4 – Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e o 

conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, sabendo 

receber e elaborar críticas. 

5 – Identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico contextualizado 

nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções 

presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo 

cultural e natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e 

estéticos de diferentes grupos. 

6 – Observar as relações entre a arte e a leitura da realidade, refletindo, 

investigando, indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a 

sensibilidade, argumentando e apreciando arte de modo sensível. 

7 – Identificar, relacionar e compreender os diferentes âmbitos da arte, do trabalho e 

da produção dos artistas. 

8 – Identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, reconhecendo e 

compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes 

na história das diferentes culturas e etnias. 

9 – Pesquisar e saber organizar informações sobre arte em contato com artistas, 

obras de arte, fontes de comunicação e informação. 

 

CONTEÚDOS DO ENSINO DE ARTE 

Respondendo à pergunta: ―o que se deve ensinar?‖, os conteúdos de Arte podem 

ser classificados em três tipos: conceituais, procedimentais e atitudinais. 



 

Conceituais: São aqueles ligados ao âmbito cognitivo do saber englobando 

saberes relativos a fatos, conceitos e princípios. Estão entre eles: representação; 

comunicação; formas visuais; contextos sociopolíticos e socioculturais das 

manifestações de danças populares; músicas do próprio meio sociocultural, nacionais 

e internacionais; acervo; elementos que envolvem a produção de uma cena: atuação, 

coordenação de cenas, cenário, iluminação e sonorização. 

Procedimentais: São aqueles ligados ao saber fazer. Por exemplo: produção 

artística visual em espaços diversos como desenho, pintura, colagem, gravura, 

construção, escultura, instalação, fotografia, cinema, vídeo, meios eletroeletrônicos, 

design, artes gráficas e outros; preparação técnica do corpo para poder dançar; 

improvisação, composição e interpretação, desenvolvendo percepção auditiva, 

imaginação e memórias musicais; observação e análise constantes dos produtos das 

cenas em função do caráter inacabado da cena teatral. 

Atitudinais: São aqueles ligados a saber ser e saber ser no convívio com o outro, 

tais como: autonomia na manifestação pessoal para fazer e apreciar arte; 

desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas de decisão 

em relação às produções pessoais; interesse e respeito pela própria produção e 

também pelo que os colegas e outras pessoas criam em distintas culturas. 

A organização desses conteúdos em três tipos não significa a ausência de relação 

entre eles; um mesmo tema pode envolver conteúdos de natureza diferente. Por 

exemplo: a pintura pode ser tratada em uma perspectiva conceitual (o que é e o que foi 

a pintura na história da arte), procedimental (como fazer pintura mural, pintura em 

têmpera) ou atitudinal (o valor das pinturas nas sociedades pré-históricas). 

A formação do professor, seu conhecimento em arte, é que indicará a linguagem 

artística a ser desenvolvida com os alunos: artes visuais, dança, música ou teatro. A 

partir daí ele construirá seus critérios para selecionar os conteúdos do plano de ensino. 

 

OS EIXOS DE APRENDIZAGEM 

Com relação aos conteúdos, orienta-se o ensino da área de modo que acolha a 

diversidade do repertório cultural que o aluno traz para a escola, trabalhe com os 

produtos da comunidade em que a escola está inserida e também que se introduzam 

conteúdos das diversas culturas e épocas, a partir de critérios de seleção adequados à 

participação do estudante na sociedade como cidadão informado, crítico e autônomo. 



 

A estrutura dos eixos de aprendizagem e sua articulação com os tipos de conteúdos 

da área, de outras áreas do conhecimento e dos temas transversais configura uma 

organização que permite às escolas criar seus desenhos curriculares com liberdade, 

levando em consideração seu projeto educativo e seu contexto educacional. 

Os três eixos são articulados na prática, ao mesmo tempo em que mantém seus 

espaços próprios. Os conteúdos poderão ser trabalhados em qualquer eixo, conforme 

decisão do professor, em conformidade com o desenho curricular de sua equipe e a 

adequação às atividades e aos projetos de trabalho desenvolvidos. 

Produzir – Refere-se ao fazer artístico (como expressão, construção, 

representação) e ao conjunto de informações a ele relacionadas, quanto à atividade do 

aluno e ao desenvolvimento de seu percurso de criação. O ato de produzir realiza-se 

por meio da experimentação e do uso adequado das linguagens artísticas. 

Apreciar – Refere-se ao âmbito da recepção, incluindo percepção, decodificação, 

interpretação, fruição. A ação de apreciar abrange a produção artística do aluno e a de 

seus colegas, a produção histórico-social em sua diversidade, a identificação de 

qualidades estéticas e significados artísticos no cotidiano, nas mídias, na indústria 

cultural, nas práticas populares, no meio ambiente. 

Contextualizar – Significa situar o conhecimento do aluno em relação a seu próprio 

trabalho artístico, ao dos colegas e da arte como produto social e histórico, o que 

desvela a existência de múltiplas culturas e subjetividades. 

 

CRITÉRIOS PARA SELECIONAR OS CONTEÚDOS 

Do ponto de vista das finalidades educativas do ensino de Artes na Educação de 

Jovens e Adultos os critérios podem se pautar pelos pontos relacionados a seguir: 

- Abordar a singularidade da EJA, procurando contribuir para a ampliação da 

autonomia dos alunos, e dando condições para que eles vivenciem a experiência 

artística em sua plenitude. 

- Transcender o domínio imediato de técnicas artísticas e oferecer desafios que 

provoquem o gosto pelo aprendizado, propiciando ao jovem ou adulto a estabelecer 

vínculos duradouros com a arte. O tempo de permanência na escola é uma rara 

oportunidade para o aluno vivenciar, discutir e refletir sobre arte. 

- Estar em consonância com o contexto da escola, com os objetivos mais amplos 

que possam levar o jovem ou o adulto a dominar novas tecnologias, a trabalhar em 



 

equipe, a expressar-se com segurança na língua materna, a desenvolver seu espírito 

crítico e sua consciência de cidadania. Esses conteúdos de Artes devem contribuir, 

junto com o conhecimento produzido nas outras áreas, para uma inserção maior dos 

alunos no mundo do trabalho, da cultura e das relações entre sociedade e cultura. 

 

CONTEÚDOS 

- Prazer e empenho na apreciação e na construção de formas artísticas; 

- Interesse e respeito pela própria produção, dos colegas e de outras pessoas; 

- Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e comunicando 

ideias, valorizando sentimentos e percepções; 

- Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas de 

decisões em relação às produções pessoais; 

- Cooperação com os encaminhamentos propostos nas aulas de artes; 

- Identificação e valorização da arte local, nacional e internacional; 

- Atenção, juízo de valor e respeito em relação a obras e monumentos do patrimônio 

cultural; 

- Autonomia na manifestação pessoal para fazer e apreciar a arte; 

- Atenção ao direito de liberdade de expressão e preservação da própria cultura. 

- Produção artística visual: por meio de desenho, pintura, colagem, gravura, 

construção, escultura, instalação, fotografia, cinema, vídeo, meios eletroeletrônicos, 

design, artes gráficas e outros; individualmente ou em grupo. 

- Observação, análise e utilização dos elementos da linguagem visual e suas 

articulações nas imagens produzidas. 

- Conhecimento, utilização e experimentação de materiais, suportes, instrumentos, 

procedimentos e técnicas nos trabalhos artísticos, explorando suas qualidades 

expressivas e construtivas. 

 

AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

Em sua construção, o projeto educativo da escola traz em seu âmbito propostas de 

trabalhos integrados com toda a equipe escolar – cada uma das áreas participa com 

sua essência, sem se descaracterizar ou ser instrumento para o ensino da outra. É 

nessa perspectiva que a Artes se insere no projeto coletivo e o integra. 



 

A presente proposta traz as linguagens artísticas: artes visuais, dança, música e 

teatro, não se tratando de polivalência, mas sim de trabalho específico com cada uma 

delas. 

ARTES VISUAIS NA EJA 

O entendimento do mundo é construído, fundamentalmente, a partir do cotidiano. O 

conhecimento das pessoas que voltam aos estudos é rico em experiências vividas. 

Seus valores e crenças influenciam comportamentos no âmbito da família, da escola e 

do trabalho. Em artes visuais, na educação de jovens e adultos, procura-se ampliar os 

meios de apreensão, de compreensão e de representação do mundo desses alunos, 

―alfabetizando-os‖ na linguagem visual nas mais variadas formas de leitura de 

imagens. 

 

LEITURAS DE IMAGENS 

O ensino e a aprendizagem das artes visuais têm na imagem seu objeto de estudo: 

imagens fixas ou imagens vistas, fruídas, analisadas, refletidas a partir do contexto em 

que estão inseridas, apreciadas. As imagens podem fazer brotar formas estéticas de 

pensamentos e sentimentos, contribuindo para o desenvolvimento de algumas das 

mais complexas habilidades cognitivas do indivíduo. Quando uma imagem é estudada, 

por exemplo, realizam-se várias ações: seguem-se contornos, extraem-se significados, 

distinguem-se e estabelecem-se as relações de figura-fundo, percebem-se como as 

linhas, planos, texturas e cores se distribuem de maneira que suas estruturas 

expressivas toquem a emoção e a imaginação. 

Em artes visuais, produzir uma imagem e ser capaz de ler uma imagem são duas 

competências básicas que se inter-relacionam e se completam. Jovens e adultos 

precisam exercitar práticas sociais diversificadas de leitura e registro do mundo, tão 

necessárias ao convívio em sociedade, ao seu preparo para o mundo do trabalho e ao 

seu enriquecimento pessoal. 

 

DIVERSIDADE CULTURAL E INTERCULTURALIDADE 

No Brasil, as artes visuais estão nas ruas, feiras, praças, cemitérios, igrejas, mas 

também em museus, instituições culturais, galerias, onde há preciosidades artísticas 

características da diversidade cultural brasileira. Para o aluno da EJA, promover a 

aprendizagem do olhar é sensibilizá-lo para o cotidiano e também para o patrimônio 

artístico brasileiro. É estimular sua consciência cultural, valorizando as formas visuais 



 

que convivem com ele cotidianamente, aquelas que se encontram nos lugares por 

onde passa. É reconhecer e apreciar a sua cultura, sua experiência vivida, sua visão 

de mundo. 

A diversidade cultural das pessoas, na própria sala de aula, é material riquíssimo 

para esse trabalho. A interculturalidade, isto é, o reconhecimento e a interação entre as 

diferentes culturas das pessoas, de forma democrática, é conteúdo primordial de um 

programa de Artes. O papel das artes visuais na valorização da identidade de um 

jovem ou adulto é relevante nesse aspecto. 

Ao produzir, ler e aprender imagens, o aluno aprende novas maneiras de ser e de 

estar no mundo, ressignificando suas experiências vividas, aspectos que o levam a 

afirmar sua identidade. Tudo isso só é possível quando o sujeito confronta-se com o 

outro, com as diferenças e semelhanças existentes entre eles, sensibilizando-se e 

educando-se para o respeito e a valorização mútuos. 

 

ACESSO À CULTURA UNIVERSAL 

Tão importante quanto à valorização da cultura dos alunos é criar condições para o 

conhecimento da cultura universal. 

O professor de artes visuais deve procurar sensibilizar e trabalhar a arte que está a 

seu redor, as manifestações populares da região onde mora, as tradições culturais de 

seu país, além da arte universal. E também as conexões entre esses âmbitos culturais, 

suas semelhanças, diferenças e a presença do regional de outras culturas e do 

universal da própria cultura, levando-os a conhecer e apreciar obras criadas por 

artistas de várias nacionalidades, de diversos tempos. 

 

O FAZER ARTÍSTICO 

O fato de não terem podido frequentar uma escola na idade em que outras crianças 

o faziam em geral é uma marca na vida dos alunos jovens e adultos. Uma 

consequência de terem se inserido precocemente no mercado de trabalho ou terem 

precisado ajudar os pais nas tarefas domésticas. O fazer constitui a marca maior de 

suas vidas, e seus saberes foram construídos nesse fazer. Sua visão de mundo, 

resultante dessa realidade, se polariza significativamente e, com frequência, leva-os a 

classificar as coisas de forma dicotômica, entre útil e o inútil, o bem e o mal, o certo e o 

errado, o longe e o perto, o bonito e o feio. Seu conhecimento é contextualizado pelas 

necessidades e demandas imediatas do dia-a-dia. 



 

As aulas de artes visuais desenvolvem percepção visual e imaginação, conduzindo 

ao pensamento abstrato. Propicia aos alunos a transitar em outras esferas do 

conhecimento, onde aprendem a articular e a relativizar novos significados do universo 

da apreciação estética e da crítica. Na ação de produzir um trabalho – desenho, 

pintura, escultura, enfim, de construir um objeto artístico – o aluno seleciona, cria e 

recria significados, no intuito de representar uma nova realidade singular, inaugurada 

por ele. Dessa forma, o aluno entra em contato consigo, num processo crescente de 

autoconhecimento. É importante que o professor da EJA valorize as formas visuais 

produzidas pelos alunos, orientando-os quanto aos procedimentos, materiais e 

técnicas artísticas. 

A autoconfiança adquirida após um bom resultado de uma produção artística é um 

dos caminhos que propicia a avanços na educação em artes visuais. 

 

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM VISUAL 

Criar e fruir imagens e formas visuais requer um progressivo domínio da linguagem 

visual. Elementos como ponto, linha, plano, cor, luz, volume, textura, movimento e 

ritmo relacionam-se, dando origem a códigos e sistemas de representação que se 

transformam ao longo dos tempos. O aluno, quando cria suas poéticas visuais, 

também gera códigos próprios de seu tempo. 

O desenvolvimento do aluno da EJA nas linguagens visuais requer, então, 

aprendizagem de técnicas, procedimentos, informações sobre história da arte e artistas 

e sobre as relações culturais e sociais envolvidas na experiência de fazer e apreciar 

arte. Sobre tais aprendizagens, o jovem ou adulto construirá suas próprias 

representações ou ideias, que transformará ao longo do desenvolvimento, à medida 

que avança no processo educacional. 

Para promover o conhecimento progressivo do aluno em artes visuais, é importante 

levar em conta que a reflexão se articula com apreciação e a contextualização. Tal 

articulação alimenta e revigora a aprendizagem em Artes. A execução de uma 

xilogravura certamente se tornará mais rica se o aluno jovem ou adulto puder apreciar 

trabalhos de xilogravadores de diversos contextos socioculturais. Conhecer a origem 

da literatura de cordel, sua ilustração por meio da xilogravura, conhecer a obra de um 

artista como Goeldi, sua vida e sua época, são exemplos de como a apreciação 

estética e a contextualização podem incrementar e enriquecer o fazer do aluno. Os 



 

motivos pelos quais esses artistas elegem a técnica da gravura e as diferentes 

soluções estéticas que encontram para compor suas obras podem ser estudados. 

 

OBJETIVOS 

Entre os objetivos do trabalho com artes visuais na EJA se destacam os 

relacionados a seguir: 

- Desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, 

relacionando a própria produção com a de outros, valorizando e respeitando a 

diversidade artística e estética. 

- Expressar, representar ideias, emoções, sensações por meio da articulação de 

poéticas pessoais, desenvolvendo trabalhos individuais e grupais. 

- Construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais, articulando a 

percepção, a imaginação, a memória, a sensibilidade e a reflexão, observando o 

próprio percurso de criação e suas conexões com o dos outros. 

- Interagir com uma variedade de materiais naturais e fabricados e com multimeios 

(computador, vídeo, holografia, cinema, fotografia), percebendo, analisando e 

produzindo trabalhos de arte. 

- Identificar a diversidade e as inter-relações de elementos da linguagem visual que 

se encontram em múltiplas realidades (vitrines, cenários, roupas, adereços, objetos 

domésticos, movimentos corporais, meios de comunicação), perceber e analisá-los 

criticamente. 

- Produção artística visual: por meio de desenho, pintura, colagem, gravura, 

construção, escultura, instalação, fotografia, cinema, vídeo, meios eletroeletrônicos, 

design, artes gráficas e outros; individualmente ou em grupo. 

- Observação, análise e utilização dos elementos da linguagem visual e suas 

articulações nas imagens produzidas. 

- Conhecimento, utilização e experimentação de materiais, suportes, instrumentos, 

procedimentos e técnicas nos trabalhos artísticos, explorando suas qualidades 

expressivas e construtivas. 

- Contato sensível e pela análise de formas visuais presentes nos próprios 

trabalhos, nos dos colegas, no espaço urbano, na natureza e nas diversas culturas. 

- Identificação, observação e análise de diferentes materiais, técnicas e 

procedimentos artísticos nos próprios trabalhos, nos dos colegas e nos de outras 

culturas. 



 

- Apreciação e leitura visual de produções artísticas (originais e reproduções) e de 

diversos meios de comunicação da imagem: televisão, vídeo, fotografia, cartaz, 

publicidade, telas de computador; histórias em quadrinhos, desenho animado, design. 

- Observação, pesquisa e conhecimento de diferentes obras de artes visuais, 

produtores e movimentos artísticos de diversas culturas (regional, nacional e 

internacional) e em diferentes tempos da história. 

- Reflexão sobre a ação social que os produtores de arte realizam em diferentes 

épocas e culturas, construindo relações entre vida, obra e contexto. 

- Reconhecimento da importância e autonomia para frequentar instituições culturais 

e eventos populares onde as obras de artes visuais sejam apresentadas. 

 

DANÇA NA EJA 

As buscas daqueles que se propõem a completar sua educação formal em EJA não 

se resumem, exclusivamente, à aquisição de conhecimento. O perfil desses alunos 

acrescenta à escola uma outra função, a da sociabilidade, da oportunidade de 

conhecer pessoas, de encontrar parceiros, de viver momentos em grupo (novas 

amizades), muitas vezes inexistentes em função das profissões que exercem ou que 

podem exercer. 

Costuma-se pensar nas diversas formas de dança na escola principalmente nas 

ocasiões festivas, em geral datas comemorativas regionais ou nacionais e formaturas. 

Nessas oportunidades, a dança serve para incentivar tanto as práticas populares 

(ciranda, maracatu, coco, carimbo, entre outras) quanto as de lazer (danças de salão, 

discoteca, etc). Essa é uma forma, consciente ou não, de levar em conta e até mesmo 

valorizar a bagagem cultural do aluno na área de dança. 

Ocasionalmente, sob a mesma justificativa, ou seja, a de valorizar o universo 

cultural dos alunos, a dança é trazida para a escola em forma de festivais – os 

estudantes preparam (ou reproduzem) as coreografias que já sabem, para apreciação 

e entretenimento dos colegas e professores. Nessas ocasiões, têm a oportunidade de 

―mostrar‖ o que sabem – seus talentos, parte de sua vida fora da escola. 

A dança também tem sido pensada na escola em função do cansaço e da 

sobrecarga corporal dos alunos trabalhadores, das pressões cotidianas ante a crise do 

desgaste emocional e a falta de perspectiva do mercado de trabalho, que acabam se 

refletindo no corpo. 



 

Outra maneira de pensar a questão da dança na escola é o reconhecimento de seu 

rico e diversificado universo cultural na sociedade brasileira. Por que essa linguagem 

artística deve estar presente na educação formal de jovens e adultos se já faz parte 

das histórias de vida e do cotidiano dos alunos? Por que circunscrever as atividades e 

as vivências corporais por meio da dança às quatro paredes da sala de aula? Por que 

trabalhar com uma linguagem artística que está cada vez mais presente e valorizada 

nas atividades de lazer, na mídia e nas reuniões sociais dos alunos? Ao caminhar por 

essa linha de raciocínio, talvez se opte pela não inclusão da dança nos currículos 

escolares. 

O maior desafio, para os professores, é justamente fazer com que o conhecimento 

da dança que os alunos tem ‗dialogue‖, de forma crítica, com o conhecimento universal 

e as propostas educacionais. Inegavelmente, o ponto de partida é conhecer, 

experimentar, ―ouvir‖ os corpos dos alunos por meio de suas danças, de sua escolha 

de repertórios, pela forma como se agrupam, por meio das músicas que fazem mais 

sentido em seus corpos. O que estão dizendo? O que querem? O que questionam? O 

que significa suas escolhas em termos pessoais, familiares, culturais, sociais? Em 

outras palavras, o ―gosto‖ pelo axé é bem diferente do ―gosto‖ pelo forró. Conscientes 

de que essas escolhas são também escolhas de consumo de massa, não deixam de 

ser opções pessoais e de grupos. Há uma vastíssima gama de possibilidades 

apresentada pelo mundo da dança na sociedade que não pode ser desconsiderada na 

situação de ensino e aprendizado. 

 Portanto, as danças dos alunos não são apenas as danças populares brasileiras de 

sua origem geográfica: são também as danças da mídia, as danças de rua, dos bares, 

das festas, dos festivais. São muitas vezes danças urbanas, televisivas, 

contemporâneas. São, outras vezes, as danças de seus pais, de seus avós, de seus 

antepassados. 

O conhecimento da história da dança, especificamente em relação ao Brasil, pode 

ser um referencial para dialogar com o conhecimento e o ensino dessa arte. A história 

traz possibilidades a serem trabalhadas, pontos de partida e de chegada, para que se 

compreenda melhor a dança que se pode produzir, interpretando e criando. 

Na interface com outras linguagens artísticas a dança cria perspectiva de introduzir 

elementos estruturadores ou inspiradores da criação. Imagens (artes visuais) e sons 

(música) podem ou não estar presentes no ato de dançar; escolhe-se que música 

dançar, ou que imagens de pintura, escultura, vídeo devem ser trabalhadas nas 



 

danças criadas. Do mesmo modo, é possível inserir textos nas danças, trabalhando-os 

como elementos cênicos (relações com a linguagem teatral) ou poéticos (relações com 

a área de linguagem). 

A interdisciplinaridade também é possível quando são apreciadas danças já prontas 

(repertórios): Como trabalham a música (sons)? Que imagens evocam? Que objetos 

cênicos utilizam (artes visuais)? Quais os elementos textuais presentes na dança 

(teatro e literatura)? 

Compreender, analisar, perceber as relações entre as linguagens artísticas, na 

própria dança, possibilita também relacionar esses elementos com seus contextos 

histórico-culturais e, assim, propiciar um engajamento da dança com mais consciência. 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO COM DANÇA 

Conhecer, perceber e trabalhar de forma artística e estética com o corpo, por meio 

da dança, faz com que sejam estabelecidas novas formas de viver e de construir a 

sociedade. Na EJA, a dança deve contribuir para que o aluno seja capaz de: 

- situar e compreender as relações entre as escolhas de movimento (corporais) das 

diferentes manifestações de dança e estabelecer relações com vivências sociais 

cotidianas; 

- estabelecer diálogo verbal e corporal entre as danças tradicionais e as atuais, 

incluindo as danças das festas e da mídia, estabelecendo pontes entre os diferentes 

tempos históricos e sociais. 

 

CONTEÚDOS 

Diferentemente de outras atividades corporais cotidianas, o corpo na dança está 

voltado para a construção e interpretação artística, ou seja, para a possibilidade de ver, 

sentir, agir, e apreciar o mundo de forma estética. Assim, a dança traz para o aluno a 

possibilidade de interagir corporalmente com o mundo, de forma crítica e consciente. 

Fazer – Na dança, o fazer artístico tem uma peculiaridade, por exemplo, se faz 

dança com os próprios corpos, ou seja, a dança é a própria pessoa, e não algo 

separado como um quadro, uma escultura, um vídeo. Ao se trabalhar o corpo para 

aprender uma dança já pronta (aprendizado de repertório, como o das danças 

populares brasileiras, da dança moderna americana, etc.), ou para criar a própria 



 

dança (improvisação e composição em dança), os corpos estão diretamente 

envolvidos, imprimindo assim, suas marcas pessoais, culturais e sociais. 

Apreciar – Da mesma forma, a apreciação em dança envolve o corpo, como em 

outras linguagens artísticas. Na dança, no entanto, essa relação é mais direta. Aquele 

que já teve alguma experiência na área de dança, ou seja, cujo corpo tem referenciais 

de possibilidades de dança, estabelecerá outro tipo de relação com aquilo que está 

sendo assistido. 

Contextualizar – Os conteúdos voltados para a contextualização em dança também 

têm suas especificidades centradas no corpo e nas construções artísticas ao longo dos 

tempos. Compreender a história do corpo, em sociedade, e as construções 

coreográficas ao longo da história da dança permite traçar as relações entre as 

diversas razões pelas quais as pessoas dançaram e dançam. Pessoas e grupos 

sociais com diferentes etnias, nacionalidades, idades (portanto, corpos) compõem 

danças entre si. Compreender essas danças sob seus aspectos sociológicos, 

antropológicos, sociais e estéticos amplia o fazer artístico, redimensionando-o, ou seja, 

insere a dança da escola na sociedade como um todo. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Fazer 

- Preparação técnica do corpo para poder dançar. 

- Elementos que compõem o movimento como peso, espaço, corpo, ações. 

- Danças populares e teatrais conhecidas por meio da tradição. 

- Criação de movimentos e danças: improvisação e composição. 

- Repertórios de danças populares, teatrais e midiáticas. 

Apreciar 

- Descrição verbal do movimento e da dança. 

- Registro dos movimentos e das danças por meio de símbolos ou verbalmente. 

- Interpretação pessoal e coletiva das danças. 

- Julgamento crítico. 

Contextualizar 

- O papel e a presença do corpo na dança em diferentes épocas. 

- Diferentes estilos de dança e as relações com épocas e povos. 



 

- Características e contextos sociopolíticos e socioculturais das manifestações de 

danças populares. 

 

MÚSICA NA EJA 

A música faz parte de vários momentos importantes da vida das pessoas: lembra 

um caso de amor, evoca um momento de tristeza ou outros felizes, embala o sono e 

os sonhos, anima, faz chorar, emociona, dá luz às dificuldades, movimenta o corpo, faz 

dançar, rir, mobiliza, eterniza um momento, ajuda a compreender uma determinada 

situação, lembra alguém, inspira, mexe com o coração, reequilibra, suaviza, dá 

saudade. Como seria a vida sem música? 

A música faz parte da vida da maioria das pessoas. Como não inserir na escola 

essa forma de arte tão ligada ao cotidiano? Mergulhar na música enquanto ―linguagem 

de expressão e comunicação‖ significa aumentar o vínculo que as pessoas já têm com 

ela. 

Entre jovens e adultos, alguns já sabem cantar uma série de canções, conhecem e 

sabem reproduzir ritmos, nacionais ou internacionais, sabem dançar. Outros são 

capazes de tocar um ou outro instrumento musical. Enfim, existe um conhecimento a 

partir do qual é possível e necessário trabalhar música na educação de jovens e 

adultos. 

Fazer – O fazer, a criação musical, é fundamental para o aluno da EJA. Consiste 

em experimentar os sons do corpo, da voz, dos instrumentos, de objetos sonoros, 

entre outros descobertos por ele. Quando tem possibilidade de compor musicalmente 

(ritmos, melodias), desenvolver arranjos musicais e executá-los, com freqüência o 

aluno revela, no brilho dos olhos, a felicidade de constatar que a arte musical está a 

seu alcance, e que ele pode desenvolvê-la. Ao mesmo tempo, a criação musical mexe 

com a sua sensibilidade e requer uma atenção para o equilíbrio entre ouvir-se e ouvir o 

outro, uma vez que as situações do fazer se dão quase sempre no plano coletivo. Em 

tais práticas, esse equilíbrio é condição para que a música exista, para que seja gerada 

uma obra, e o aluno perceba isso. 

O processo de criação, na verdade, propõe ao aluno rever suas atitudes e valores 

diante do outro e diante de si mesmo. Assim, a música proporciona momentos de 

autoconhecimento. O aluno pode, nas aulas de música, compor paisagens sonoras, 

produzindo os sons mais presentes em seu cotidiano (sons da cidade, das festas, das 

feiras, da estação de trem, sons da chuva). Aí está, entre tantas outras, a contribuição 



 

da música para o conhecimento do mundo e de seus sons, e o desenvolvimento de 

uma cultura estética, gerada a partir do momento em que os alunos abrem seus 

ouvidos para escutar melhor todos os sons e aplicá-los na criação, na interpretação e 

na improvisação musical, sem preconceitos. 

Apreciar – A apreciação se destaca no processo de conhecimento musical dos 

alunos da EJA, que em geral possuem um repertório restrito ao que ouvem nos meios 

de comunicação. Mas costumam ter grande interesse em escutar novos gêneros, 

ritmos e formas musicais. A consulta feita junto às secretarias de educação do país 

revelou que a maioria dos professores utiliza vídeos e aparelhos de som em sala de 

aula e que, de maneira geral, participa de manifestações artísticas e musicais nas 

cidades onde vivem. Vale a pena investir em determinadas atividades, na sala de aula, 

que envolvam momentos de apreciação de músicas. 

Os gêneros e estilos musicais do universo da música nacional e internacional, em 

obras de diferentes culturas e etnias, constituem um universo a desvendar e a fruir. Os 

movimentos, os estilos, que formam o grande patrimônio musical da humanidade, com 

seus autores, vidas e obras. Esse é um vasto material para o fazer musical dos alunos, 

inspirando, na arte de criar, a interpretação, a improvisação e a composição. 

Há que se garantir ao aluno a apreciação de outros tipos de música, como a 

instrumental, por exemplo, na qual os sons falam por si. Não há uma representação 

explícita em uma letra de música. Deve-se pensar nos instrumentos utilizados, na 

variação dos timbres, alturas e ouros parâmetros sonoros, além dos símbolos que 

representam as ideias musicais. 

Contextualizar – Ao investigar uma determinada obra musical, é muito interessante 

localizá-la no tempo e no espaço onde surgiu, seu contexto histórico e geográfico. A 

contextualização ainda envolve a reflexão sobre as músicas que os alunos escutam e 

produzem e a sua relação com as estratégias da indústria cultural; afinal, o aluno 

produz música influenciado pelo ambiente sonoro que o cerca e pela cultura sonora da 

qual faz parte. 

Nesse sentido, é preciso pensar no bombardeio veiculado pelos meios de 

comunicação (rádio, televisão, etc.), que influenciam e são influenciados pelo 

consumo. Normalmente, qualquer música da moda vem acompanhada de mudanças 

de valores (modo de vestir, uma dança nova, etc.). Na aula de música, além da 

possibilidade de ouvir o que há de novo, procura-se criar espaços de discussão e 

reflexão, por exemplo, sobre a qualidade musical em questão, adotando uma postura 



 

crítica em relação aos mecanismos da indústria cultural, recíprocas influências entre 

mídias e público, e movimentos diferenciados de grupos envolvidos, principalmente de 

jovens. 

Hoje se enfatiza a importância de inserir na escola o prazer de criar musicalmente; 

para isso, o professor precisa colocar sua energia, seu empenho e seu saber a serviço 

da tarefa de proporcionar, com um trabalho musical, momentos significativos de 

expressão pessoal, autoconhecimento, conhecimento do mundo e aumento da 

autoestima do aluno. Inserir o prazer de criar musicalmente nas escolas é valorizar, no 

dia-a-dia da sala de aula, o poder de transformação possibilitado pelas atividades 

musicais. 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO COM MÚSICA 

- Alcançar o desenvolvimento musical, entendendo e praticando os elementos da 

linguagem musical – ritmo, melodia e harmonia – como meios de expressão e 

comunicação. 

- Desenvolver a percepção auditiva, a imaginação e a memória musical. 

- Conhecer, apreciar e valorizar as diversas culturas musicais, especialmente as 

brasileiras, estabelecendo relações entre a música produzida na escola, as veiculadas 

pelas mídias e as que são produzidas individualmente e / ou por grupos musicais da 

localidade e região. 

- Discutir e refletir sobre as preferências musicais e influências do contexto 

sociocultural. 

 

CONTEÚDOS 

- Audição, experimentação, exploração e escolha de sons vocais, cantos, 

empregando-os individualmente ou em grupo, em criações e interpretações. 

- Elaboração e leitura de trechos simples de música grafados de modo convencional 

e / ou não convencional. 

- Apreciação significativa em música: escuta, envolvimento e compreensão da 

linguagem musical. 

- Apreciação, comparação, identificação de músicas do próprio meio sociocultural, 

nacionais e internacionais, pertencentes ao acervo construído pela humanidade em 

diferentes tempos e espaços. 



 

- Percepção, identificação e comparação de diferentes músicas quanto aos 

elementos da linguagem musical: estilo, forma, motivo, dinâmica, textura, timbre, 

andamento. 

- Audição de músicas brasileiras de várias vertentes e as influências que se 

estabelecem entre elas e as músicas internacionais. 

- Participação, sempre que possível, em apresentações de músicas regionais ao 

vivo, nacionais e internacionais; músicas das culturas populares, étnicas, do meio 

sociocultural, incluindo fruição e apreciação. 

- Discussões sobre as próprias produções e / ou de seu grupo sociocultural, 

apreciando-as, observando semelhanças, diferenças, características e influências 

recebidas, desenvolvendo o espírito crítico. 

- Encontro com músicos e grupos musicais da localidade e região para discutir 

interpretações, técnicas e mercado de trabalho. 

 

PRODUÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA 

- Pesquisa, reflexões e discussões sobre a origem, transformações e características 

de diferentes estilos e movimentos da música brasileira. 

- Conhecimento e adoção de atitudes de respeito pelas músicas produzidas por 

diferentes culturas, povos, sociedades, etnias: na contemporaneidade, nas várias 

épocas, analisando usos, funções, valores e estabelecendo relações entre elas. 

- Comparação e reflexão sobre o valor e a função da música de diferentes povos e 

épocas, bem como ter um posicionamento crítico sobre discriminação de gêneros, 

etnias e minorias na prática da interpretação e criação musical. 

 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM MUSICAL 

Para desenvolver a linguagem musical, é preciso trabalhar os conteúdos nos três 

eixos: fazer, apreciar e contextualizar. É importante enfatizar, particularmente, o fazer 

(criar) musical, pois é a partir dele que se origina um movimento geral na sensibilidade 

do aluno, uma possibilidade de despertar para a arte musical. Mas isso não significa 

excluir do aprendizado musical o convite para que o aluno aprecie peças musicais que 

nunca escutou e que fazem parte do patrimônio da humanidade, em uma experiência 

que contribuirá para sua criação musical, além de propiciar-lhe maior prazer na escuta 

de obras musicais. 



 

Por outro lado, na medida em que o professor motiva o aluno para pesquisar e 

entender o contexto histórico da criação musical de obras dos mais variados gêneros e 

estilos, nos mais diversos espaços geográficos, contribui para que se veja a música 

como uma produção de seres humanos dedicados à arte musical, pessoas que não 

são diferentes deles, os alunos. 

Enfim, é preciso articular os três eixos, não se esquecendo de propiciar aos alunos a 

possibilidade de fazer músicas: cantar, tocar, improvisar, criar, interpretar, 

experimentar o inventar musical, buscar dentro de si mesmos ritmos, melodias e outras 

tantas ideias músicas. É justamente no ato da criação musical que o aluno se mobiliza 

e desperta para aspectos mais gerais da música. 

 

TEATRO NA EJA 

Representar, poder recriar a realidade em que se vive e ampliar ou transcender os 

limites, são as maiores contribuições do aprendizado de teatro. Aliás, o jogo de 

representar papéis – o simples e lúdico ato de brincar de faz de conta – é um 

importante instrumento na formação de uma pessoa. 

Não muito distante do jogo infantil, espontâneo e natural na criança, o teatro adulto 

traz em sua essência a intenção de organizar uma reflexão com a palavra, com o 

corpo em movimento num espaço, utilizando todos os sentidos humanos. 

Assim, o professor de teatro na educação de jovens e adultos poderá encontrar no 

processo de fazer e apresentar uma peça teatral com os alunos um rico trabalho de 

aprendizado dos diferentes estilos e convenções dessa arte, bem como discutir 

valores, ética, vida íntima, o emocional de cada um do grupo e da comunidade. A 

dinâmica de um processo de elaboração e a vivência da apresentação de um 

espetáculo criado por um grupo são potentes instrumentos para cada participante – 

seja ele ator ou espectador – adquirir maior autoconfiança, desenvolvida dentro de um 

jogo de papéis. 

Em meio a uma situação coletiva, a ação individual solta, espontânea, que o fazer 

teatral impõe a cada praticante é um rico material de pesquisa para a compreensão do 

tema escolhido. A diversidade de experiências de vida existente num grupo de alunos 

da EJA proporciona inúmeras maneiras de ver e entender a mesma situação estudada, 

enriquecendo o trabalho. Com isso, trabalhar com teatro na educação de jovens e 

adultos propicia um aprendizado com diferentes estímulos e formas de pesquisa, em 

que a crítica, a autocrítica e o autoconhecimento são elementos essenciais. Portanto, é 



 

uma excelente forma de promover o autoconhecimento e valorizar a autoestima, pois o 

saber de vida do aluno é a matéria-prima da atividade pedagógica. 

Ao propor atividades, é importante garantir o caráter lúdico do jogo teatral – sem o 

lado prazeroso, o jogo perde o sentido coletivo de comunhão, inerente a ele. Faz parte 

do ritual de qualquer jogo o momento de repartir a alegria e os prazeres dos 

participantes: de uma simples risada, passando pelos aplausos. O prazer é 

fundamental. Somente com esse elemento garantido e assegurado em sua prática 

teatral o aluno conseguirá romper preconceitos e bloqueios – se houver – com relação 

a essa arte, e se conseguir, de fato, construir sua formação artística e estética. 

Por ser uma arte realizada em grupo que envolve os praticantes em inúmeras 

experiências de resolução de problemas objetivos, estéticos ou de relações humanas, 

o teatro se transforma, nas escolas da EJA, em um ―laboratório‖ da vida e, mais do que 

isso, em um espaço livre para a confrontação, o diálogo e a representação simbólica 

de questões éticas, como justiça e solidariedade. 

 

O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO EM TEATRO 

Teatro é uma arte, essencialmente, de ação que se faz ―ao vivo‖; um elaborado jogo 

de faz de conta. 

Uma prática sistemática de jogos dramáticos em sala de aula contribui para 

desenvolver e ampliar o conhecimento dessa arte. Para isso, é preciso que o professor 

deixe claro os objetivos a serem alcançados e permita ao aluno fazer sua auto-

avaliação e ser avaliado pelo grupo. Esta pode ser uma prática rotineira: 

- apresentar o jogo e seus objetivos; 

- realizar a atividade; 

- avaliar a performance do grupo: progressos, retrocessos, desafios, sucessos. 

A elaboração de roteiros, adaptações, criações de enredos pelos alunos, aliada à 

prática de encenações dessas produções, representa grande estímulo para o aluno 

escrever, ler e melhorar sua relação com a escrita. 

Trabalhar com textos da dramaturgia brasileira e universal, além de promover o 

conhecimento dos diferentes estilos e gêneros teatrais, trás inúmeros proveitos 

pedagógicos. Por exemplo: fazendo leituras e encenações de textos para teatro, o 

aluno da EJA poderá estabelecer contato entre o texto oral – com o qual, geralmente, 

tem maior domínio – e o texto escrito. Ler e falar – de maneira natural e espontânea – 



 

o que será dito por uma personagem de uma peça bem escrita ajuda o aluno a 

compreender as regras e as normas da escrita. 

Quanto à apresentação de peças teatrais por alunos da EJA, é importante o 

professor refletir sobre o desafio que isso significa e a que potencialidade que essa 

prática oferece. A primeira questão remete à necessidade de haver no grupo o desejo 

para isso: não há arte quando não existe a intenção de expressar algo. Por isso, o 

professor deve respeitar e esperar o tempo de amadurecimento do grupo e saber o 

que fazer para encenar. Procurar um texto que se considere adequado, ou mesmo 

criá-lo, pode oferecer ao professor a oportunidade de um excelente momento 

pedagógico de reflexão sobre temas variados. 

Para que o professor consiga ampliar o repertório artístico e estético do aluno, 

efetivamente, é preciso que ele incentive e promova a ida às casas de espetáculo da 

região ou a apresentações em espaços acessíveis aos alunos. Assistir a peças teatrais 

em outros espaços ou na escola pode promover o desejo e o hábito de participar da 

vida cultural e frequentar espetáculos. Quando a escola sai de seus muros para assistir 

a um espetáculo, ou quando traz um grupo de teatro para se apresentar, a noite é de 

gala, e legítima para o aluno sua inclusão no mundo do teatro. Mais que sua inserção 

social e cultural na comunidade em que vive, tais práticas servem de alimento e 

inspiração para suas realizações na sala de aula. Quando não há possibilidade de 

promover tal tipo de atividade, o professor de teatro pode recorrer a vídeos ou filmes, 

que também contribuirão para o exercício da apreciação e da contextualização teatral. 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO COM TEATRO 

- Compreender o teatro em suas dimensões artística, estética, histórica e 

sociológica. 

- Improvisar com os elementos da linguagem teatral. 

- Pesquisar e otimizar recursos materiais disponíveis na própria escola e na 

comunidade como prática das atividades. 

- Desenvolver e empregar o vocabulário adequado para a apreciação e 

caracterização dos próprios trabalhos, dos trabalhos de colegas e de profissionais do 

teatro. 

- Reconhecer a prática do teatro como tarefa coletiva de desenvolvimento da 

solidariedade social e, ao participar da atividade teatral na escola, estabelecer relação 

de respeito e compromisso com o trabalho de todo o grupo e com o próprio trabalho. 



 

CONTEÚDOS 

 A PRÁTICA DO TEATRO COMO COMUNICAÇÃO E REPRODUÇÃO COLETIVA 

- Participação em improvisações, atenta e coerente com o jogo coletivo para criar 

cenas, buscando caracterizá-las em diversos espaços cênicos e na representação de 

personagens. 

- Exercício constante de observação do mundo em que vive, nos seus aspectos 

físicos e culturais, tais como: gestos próprios de indivíduos ou característicos de 

diferentes comunidades; de espaços; ambientes; arquiteturas; de sonoridades; de 

eventualidades e particularidades da própria cultura e de outras. 

- Experimentação, pesquisa e criação com elementos e recursos da linguagem 

teatral, como: maquiagem, máscaras, figurino, adereços, música, cenografia, 

iluminação e outros. 

- Experimentação de construção de roteiros e cenas que contenham: enredo, 

história, conflito dramático, personagens, diálogo, local e ação dramática definidos. 

- Experimentação na adaptação em roteiros baseados em histórias, notícias, contos, 

fatos históricos, mitos, narrativas populares de diversos períodos históricos e na 

atualidade. 

- Experimentação, pesquisa e criação dos meios de divulgação do espetáculo teatral 

como: cartazes, faixas, programas e outros. 

- Participação do próprio aluno, dos colegas, do grupo nos exercícios e 

apresentações sem distinções de sexo, idade, etnia, ritmos e temperamentos, 

favorecendo o processo entre os grupos da classe e com outros da escola ou da 

comunidade. 

 

O TEATRO COMO APRECIAÇÃO 

- Reconhecimento da relação palco-platéia /atuantes-espectadores, com base nas 

atividades dos jogos teatrais e da organização das cenas. 

- Observação e análise da necessidade de reformulação constante dos produtos 

das cenas, em função do caráter inacabado da cena teatral. 

- Exercício constante de observação e análise diante das propostas e das cenas de 

colegas, manifestando-se de forma oral e escrita. 

 

 



 

TEATRO COMO PRODUTO HISTÓRICO-CULTURAL 

- Compreensão do teatro como atividade que favorece a identificação com outras 

realidades socioculturais. 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

Ampliando as possibilidades de expressão e representação do mundo pelas 

linguagens visual, cênica, musical e da dança, a presença da Arte no cotidiano da 

escola se destina a auxiliar jovens e adultos a desenvolver processos criativos de 

pensar e produzir arte, exercitando a comunicação e a expressão e estabelecendo 

conexões com a produção artística da humanidade. 

 

CAMINHOS A PERCORRER 

O eixo articulador do trabalho em Arte necessita integrar experiências coletivas, 

sociais e pessoais, quebrando resistências e procedimentos mecânicos que, por 

repetidas vezes, geram apatia na aprendizagem. 

 

PARCERIAS 

O contato e as parcerias com as instituições culturais podem desencadear 

processos diferenciados no ensino e na aprendizagem: participação em projetos, 

cursos de formação continuada, oficinas, workshops, palestras, encontros. Tais opções 

contribuem para que o professor busque novas saídas, ampliando o olhar em relação a 

suas possibilidades de trabalho. 

A parceria com museus, centros culturais, universidades, fundações, empresas, 

prefeituras e instituições ajuda a alimentar a criação artística e a formar o apreciador 

de arte, criando uma ponte entre diferentes âmbitos culturais. 

 

PROJETOS 

Lidar com projetos pressupõe um modo de trabalhar, trazendo desafios a 

professores e alunos e criando novas possibilidades de pensar e agir, de forma a 

construir um conhecimento participativo. 

Os projetos de trabalho traduzem reflexões e experiências em educação, 

redesenhando concepções e práticas educativas. O projeto não apresenta soluções ou 



 

respostas imediatas. Oferece um caminho que ajuda a repensar e recriar a escola, 

reorganizar o espaço, a gestão, o tempo e a relação entre professores e alunos. 

Questões frequentes ao se pensar em um projeto: Ele deve partir do interesse dos 

alunos ou dos professores? Qual sua duração? Como planejá-lo? Quando termina? 

Como avaliá-lo? 

Um problema levantado pelos alunos ou pelos professores pode ser o ponto de 

partida para a construção de um projeto, desencadeando um processo de pesquisa e 

busca de informações, com o objetivo de definir melhor como ser planejado, 

desenvolvido e ampliado. Um projeto às vezes origina desdobramentos, ligando-se a 

novos temas ou problematizações que propiciam o desenvolvimento de novos projetos. 

Um projeto também pode partir de objetos do cotidiano carregados de sentido, 

temas, assuntos de interesse veiculados pela mídia etc. 

 

INTERLOCUÇÕES COM A ARTE 

Na construção da rede de saberes no ensino e aprendizado de Arte na escola, ou 

seja, nas relações entre o saber do professor e o saber do aluno, entra em cena o 

conhecimento que pode ser encontrado fora da escola–museus, teatros, praças, ruas, 

ateliês de artistas, feiras, centros culturais, monumentos, casas de cultura etc. Os 

lugares, as pessoas (público e artistas), os meios de divulgação, tais como televisão, 

vídeo, internet etc. e os trabalhos artísticos são instrumentos privilegiados do professor 

e do aluno no conhecimento e na fruição das artes. 

Dentro ou fora da escola, cabe ao professor propiciar conexões com o meio, o 

artista e o trabalho artístico, fazendo a ponte entre o conhecimento universal e o 

conhecimento desenvolvido em sala de aula. 

 

MATERIAIS E MÍDIAS 

Em Arte, são amplas as possibilidades de criação, não dependendo do uso 

exclusivo de materiais convencionais. Têm se mostrado eficazes propostas de trabalho 

baseadas na pesquisa e no aproveitamento de materiais existentes na comunidade ou 

região, valorizando os recursos locais e trazendo para a sala de aula elementos do 

meio ambiente. 

Cabe ao professor a escolha dos materiais e mídias a serem utilizados no processo 

de ensino aprendizagem: livros, fitas, vídeos, suportes etc., bem como computador, 

máquina fotográfica, gravador, câmera de vídeo etc. 



 

CONTEXTOS DE ATIVIDADE 

O contexto do conhecer arte é o espaço da sala de aula, a escola com suas 

dependências, ruas e praças próximas, a cidade, a região, o mundo que chega pelos 

livros, imagens CDs, fitas de vídeo, pela televisão e outras mídias. Partir desse espaço 

ampliado e procurar o contato presencial com a arte – a saída com os alunos e o 

encontro com artistas – estão entre as atividades que propiciam a criação artística. 

 

A ESCOLA VAI A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Levar os jovens e adultos a eventos culturais, feiras, praças, ruas, centros de 

cultura, museus, galerias, teatros, locais de apresentações artísticas é fundamental 

para o contato direto com a arte e sua apreciação, além de desenvolver a 

autoconfiança e estimular os alunos a frequentar espontaneamente esses locais, 

assistir a um show de música ou de dança na praça pública, a um espetáculo de 

teatro, percorrer as salas de museus, ir a um concerto, sentar-se em um banco de 

praça e conversar sobre a escultura pela qual se passa todos os dias (sem se deter 

para olhá-la) são atividades que podem abrir caminhos para o universo da fruição e do 

prazer que o contato com a arte é capaz de proporcionar. 

As saídas da escola envolvem também valores culturais, sociais e de lazer. O aluno 

da EJA, geralmente, transforma essas saídas em um grande evento, criando uma 

disponibilidade para aprender e desfrutar os conhecimentos que o contato com as 

manifestações artísticas e o convívio com colegas e professores lhe proporcionam. 

Criam espaços para o diálogo informal entre alunos e professores, para o 

desenvolvimento de relações afetivas da classe, criando situações de ensino e 

aprendizagem que contribuem também para a formação continuada do professor 

enquanto profissional e apreciador de arte. 

A visita prévia ao local permite que o professor recolha informações 

contextualizadas sobre os artistas e as obras podendo assim, se for o caso, 

desenvolver em classe atividades com imagens, vídeos, livros, CDs, instigando o 

interesse e a curiosidade pela visita. O objetivo é tornar esse contato prazeroso. O 

prazer estético tem ligações com a vivência poética experimentada no encontro com a 

arte e com o universo de significados que se produz nessa experiência. Por isso, é 

fundamental saber escolher onde e quando ir, o que explorar em sala de aula e aguçar 

os sentidos para experiência estética e artística. 



 

Em sala de aula, o professor pode desenvolver muitas ações ligadas ao vento, de 

acordo com seu projeto educativo, compartilhando com os alunos as percepções, 

opiniões e análises críticas. Discutindo e levantando as diferentes formas de ver, 

pensar e conhecer o que viram, ouviram e perceberam, o grupo pode desenvolver 

melhor seu percurso criador e sua relação com a arte. 

Compartilhadas as ideias e as opiniões, podem ser programadas oficinas – uma 

forma interessante de trabalho, pois privilegia o fazer em arte e o trabalho em grupo. 

Independente da linguagem artística escolhida, o professor pode estabelecer conexões 

com as demais linguagens artísticas e / ou outros componentes curriculares. 

Ressignificar o contato direto com a obra de arte é fundamental para a construção do 

conhecimento, quando o aluno pode aumentar seu repertório pessoal, inventar e 

reinventar suas descobertas. 

 

ENCONTROS COM ARTISTAS 

Propiciar encontros com os profissionais das artes ajuda o aluno a compreender 

mais intimamente o processo de trabalho artístico. Esses encontros podem se realizar 

trazendo o artista na escola (quer que seja ele pintor, dançarino, cantor, instrumentista, 

ator), onde os alunos têm a oportunidade de conhecer seu trabalho e com ele dialogar. 

Os encontros também podem ser agendados nas saídas com os aluno, após a 

apresentação de um espetáculo de dança, durante uma exposição de artes visuais, ou 

em visitas a ateliês ou oficinas. 

 

O SABER DO ALUNO 

Com frequência, o jovem ou o adulto têm interesse em ampliar seu repertório, seu 

conhecimento de arte, e seu fazer artístico – por vezes acreditando que são metas 

distantes, acima de sua capacidade. Ele precisa ter oportunidade de entrar em contato 

com a arte que desconhece, na maioria das vezes inacessível para seu padrão 

sociocultural. Uma prática artística sistemática, de cunho reflexivo, apreciativo e 

contextualizador pode ser tornar uma forma de promover a cultura, a criação, o 

pensamento artístico e a sensibilidade estética, para que o aluno consiga elaborar e 

ampliar seu universo estético e artístico. 

 

 



 

O SABER DO PROFESSOR 

Ao elaborar e conduzir seu programa de Artes o professor precisa também 

considerar seu próprio saber artístico, estético e pedagógico. Este, em toda sua forma, 

será o elo entre o que o aluno irá saber e fazer e o que o professor pretende ensinar. 

O trabalho do professor que busca um aprendizado significativo para o seu aluno da 

EJA assemelha-se ao de um artista que cria e realiza sua obra, propondo algo 

simbolicamente representativo. Deve ser feito com a mesma dedicação e a mesma 

competência de um escultor ao talhar uma pedra de mármore, ou de um visitante de 

museu que parecia uma representativa tela de um grande pintor. Precisa, enfim, 

encantar e produzir significados. 

Em outras palavras, o professor não pode ensinar para alguém aquilo que, 

efetivamente, não gosta, não conhece ou não está disposto a entender, apreciar e 

experimentar. Pesquisar, testar, investigar diferentes formas de fazer, ver e entender a 

arte que o aluno faz e que os produtores de artes fazem e fizeram é a postura 

desejável para um professor de Artes. É necessário pesquisar continuamente e estar 

motivado para ter experiências no fazer e no refletir sobre artes como objeto sócio-

histórico, estudando sempre. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

A inclusão nas aulas de Artes de conteúdos que dizem respeito à ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente, orientação sexual, saúde, trabalho e consumo amplia o rol de 

conteúdos específicos da área de conhecimento, relacionando-a a questões de cunho 

social, político e cultural que não podem ser deixadas de lado na educação do aluno 

da EJA.  

Os temas transversais podem ser abordados a partir de uma pintura que trate do 

meio ambiente, uma dança que trabalhe com as diferenças de gênero, uma música 

que aborde a temática da sexualidade e das relações amorosas, e assim, por diante. 

Ou seja, ao apreciar tais trabalhos em função de seu tema, pode-se também relacioná-

los ao dia-a-dia do aluno e, com isso, problematizar situações, compreendendo 

atitudes e reelaborando critérios e posicionamentos em face do mundo em que se vive. 

A proposta de trabalho com os temas transversais parte da idéia de inseri-los no 

fazer, no apreciar e no contextualizar artes em sala de aula. Por exemplo, um tema 

explorado por um artista pode ser aproveitado como ponto de partida para analisar e 

comparar diferentes leituras: como é retratada a mulher em várias épocas por 



 

diferentes pintores (abordando os temas transversais: orientação sexual e pluralidade 

cultural)? Práticas similares podem ser adotadas na dança, na música, no teatro e 

assim por diante. 

 

AVALIAÇÃO 

Os registros são ótimos meios para auxiliar na avaliação e na condução de 

processos e produções dos alunos, sejam eles corporais, sonoros, visuais, orais, ou 

escritos. 

No decorrer do percurso educativo em Artes o registro apresenta duas funções: 

- A primeira é da essência da própria arte, cujos códigos e signos específicos de 

cada uma das linguagens artísticas se concretizam em gravuras, pinturas, desenhos, 

esculturas, fotografias, vídeos, discos etc. 

- A outra função do registro corresponde ao acompanhamento dos percursos 

educativos: as práticas do professor e as etapas que estão sendo ou foram percorridas 

pelos alunos. As práticas do professor são registros e reflexões sobre seu trabalho, 

tanto em momentos pessoais como na interlocução com colegas e com a equipe 

escolar. As etapas que estão sendo ou foram percorridas pelos alunos são 

acompanhadas pelo professor que, com sensibilidade e conhecimento, compartilha e 

troca idéias com os alunos, percebendo os momentos certos para intervir e 

redirecionar suas práticas pedagógicas. 

Nos dois casos, o objetivo do registro é narrar e refletir sobre memórias de 

processos educativos, de forma escrita ou não, podendo assumir diferentes formas: 

protocolo, portfólio, gravação em áudio ou vídeo, diário, registro compartilhado etc. o 

aluno pode utilizar formas de registro equivalentes às do professor. Esse instrumento 

ajuda o aluno a desenvolver seu trabalho, abrindo o diálogo com seu processo de 

aprendizagem, e serve também para o professor avaliar a produção. 

Registrar pela escrita as observações sobre uma obra de arte, descrever o percurso 

artístico na criação de uma obra, relatar a visita a uma exposição, comentar sobre um 

show ou a audição de um concerto, fazer a resenha de um filme, uma crítica sobre 

uma apresentação de teatro ou dança de colegas, executar uma pesquisa sobre um 

período da história da arte são exercícios de apreciação. Além de auxiliarem o jovem 

ou o adulto a adquirir fluência em sua expressão escrita, contribuem para organizar e 

sistematizar sua experiência estética. 



 

Em um primeiro momento do contato com a produção artística, o aluno percebe, 

observa, ouve, sente o cheiro, ativa seus sentidos, para depois desvelando-a, 

gradativamente, com maior profundidade sensorial, descritiva, imaginativa, 

interpretativa, reflexiva, crítica e poética. Se todo esse processo for registrado no 

papel, em textos dissertativos ou poéticos, o aluno lançará mão de operações 

perceptivas, mentais, cognitivas e afetivas. 

A avaliação se contempla refletindo e repensando a totalidade do processo 

educativo: trata-se de uma reflexão sobre a ação, para um novo reiniciar. 

A avaliação serve como parâmetro para o trabalho do professor, definindo quais os 

caminhos a seguir e quais serão os próximos passos. Uma avaliação cuidadosa pode 

desencadear algumas questões e ajudar a direcionar os métodos e procedimentos 

adotados, a analisar a produção dos alunos, a registrar seu desenvolvimento, 

envolvimento e avanços e a verificar a adequação do tempo da atividade e os 

planejamentos. 
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