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Para estar preparado para os imprevistos?
Para atingir os objetivos previstos?
Para organizar a ação pedagógica de acordo com os 

princípios educativos?



Planejar é tomar uma atitude séria e curiosa diante de um problema (FREIRE)



Sugestão de Leitura

— A importância do Ato de Ler em três artigos que se 
completam. Paulo Freire, 1982.



Problema

— Um problema somente é um problema quando for 
problematizado (Saviani)



Problematização

— RADICAL

— RIGOROSA

— CONJUNTO



— Radical: 
Em primeiro lugar, exige-se que o problema seja 
colocado em termos radicais, entendida a palavra 
radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer 
dizer, é preciso que se vá até às raízes da questão, até
seus fundamentos.  (Saviani, 1996)



— Rigorosa: 
segundo lugar e como que para garantir a primeira 
exigência, deve-se proceder com rigor, ou seja, 
sistematicamente, segundo métodos determinados, 
colocando-se em questão as conclusões da sabedoria 
popular e as generalizações apressadas que a ciência 
pode ensejar. (Saviani, 1996)



— De conjunto: 
Em terceiro lugar, o problema não pode ser 
examinado de modo pardal, mas numa perspectiva de  
conjunto, relacionando-se o aspecto em questão com 
os demais aspectos do contexto em que está inserido. 



—Pesquisa na EJA



Organização Geral da EJA
— Comunicação
Organizar uma forma de comunicação entre os 

professores de EJA I e II para que eles pensem no 
planejamento. No portal da Secretaria e também 
eproinfo.

Leitura dos documentos da EJA no portal da Secretaria 
de Educação.

— Atividades Culturais
Agenda Cultural e Esportiva de EJA a partir do 

planejamento das escolas.



— Organização do material que existe na escola e na 
secretaria (livros, vídeos, revista, mapas, dicionários, 
equipamentos (identificar) 

— Organização do material  de EJA disponível na escola 
para os professores.

— Criar um mural de comunicação entre os professores da 
EJA. Postar o planejamento com anexo dos textos 
utilizados. 

— Chamada pública. Matrícula a qualquer tempo. Quais as 
formas de chamada pública(visitas às residências da 
comunidade, mídia, faixa nas escolas) Para discussão na 
Comissão de RCEJA

— Relatos de experiências de EJA nas escolas. 
(coordenadores, diretores e professor) Relato Itinerante.



— Rever os instrumentos de avaliação e SUGERIR a 
experiência de construção:

— Parecer Descritivo Inicial- Quando ele entra a 
qualquer tempo.

— Parecer Descritivo Parcial e Inicial


