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ENCONTRO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS POLOS DE EJA 

O quarto encontro pedagógico das Escolas Polos de EJA discutirá “A EJA que 

temos e a EJA que queremos, discutindo o movimento e o rendimento escolar da EJA”.  

Para fomentar o diálogo que será realizado na escola, a Coordenadoria de Ensino 

Fundamental/Célula da Educação de Jovens e Adultos-EJA e Diversidade elaborou as 

orientações abaixo. 

As orientações serão acompanhadas de slides e serão socializadas com os 

professores-coordenadores das Escolas Polos de EJA. 

 

A EJA que temos e a EJA que queremos, discutindo o movimento e o rendimento 

escolar da EJA 

Objetivo: 

Discutir com o grupo o rendimento e o movimento escolar; 

Traçar estratégias para minimizar a evasão e a frequência inconstante dos alunos da 

EJA, bem como melhorar a aprendizagem dos alunos. 

1º Momento 

Acolhida – a escola organiza como acolherá seus professores. 

2º Momento 

Lembrar o compromisso do Brasil com a EJA, a partir do artigo 208 da Constituição 

Federal e do artigo 37 da LDB; 

Lembrar o compromisso de Fortaleza com a EJA, a partir do PME (plano com vigência 

de 10 anos (2015-2025) que visa melhorar a qualidade da educação no município de 

Fortaleza) e ressaltar que algumas ações já estão sendo planejadas para EJA em 2017. 

3º Momento 

Apresentar o que é movimento e rendimento escolar; 

Apresentar os dados de aprovação, reprovação e abandono da Rede Municipal de 

Ensino na série histórica que vai de 2010 a 2015; 

Apresentar os dados de aprovação, reprovação e abandono da Escola na série histórica 

que vai de 2010 a 2015( a série histórica pode abranger intervalos menores); 
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Apresentar os dados de avaliação diagnóstica de 2016, fazendo um recorte na avaliação 

de leitura. O professor-coordenador exibirá os dados do Distrito Educacional e fará um 

comparativo com os dados da escola. É importante frisar que as avaliações são um 

retrato momentâneo do rendimento de 2016 e lembrar que é possível intervir para 

modificar o quadro apresentado. 

Apresentar o público diverso da EJA em Fortaleza e se possível os números dos jovens, 

adultos e idosos da escola.  

4º Momento 

Lançar ao grupo as perguntas do slide problematizando; 

Lembrar que as soluções para os problemas de frequência inconstante, evasão  e 

aprendizagem são preocupação de nossas escolas polos de EJA e exibir as ações que as 

escolas dos Distrito têm feito para minimizar os problemas. Questionar: As ações 

realizadas nas escolas podem ser replicadas para nossa realidade? Que outras ações são 

possíveis em nossas escolas? 

Dividir os professores em grupos para pensar as ações das escolas ou abrir a discussão 

para o grupo todo. As ações pensadas devem envolver desde a gestão ao ensino. 

5º Momento 

 Agradecimento  

Agradecer pela participação de todos. 

 


