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ESCLARECIMENTO PARA TRABALHAR COM O PROJETO PEDAGÓGICO DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EXPERIMENTAL 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O 

PROJETO 
 
Será desenvolvido em duas etapas: 

- Uma presencial; 

- Outra por meio de Projeto Interdisciplinar Complementar 

   (Distância) – Operacionalização do Projeto de Adesão 

 

O PROJETO É POR ADESÃO 
 
Passos: 
1º - elaboração do projeto interdisciplinar (das disc. a Distância) 
2ºplanejamento das aulas presenciais de acordo com a proposta curricular. 

 
ESTRUTURA CURRICULAR: 
Não vai mudar – é a mesma que acompanha o projeto. 
 
COMO FICA  A  DISTRIBUIÇÃO  DAS  AULAS  NO  HORÁRIO: 
 
- As 16 horas presenciais serão colocadas em 4 dias: (seg – ter – qui – sex); 
- Na quarta-feira não haverá aula normal, apenas atendimento aos alunos 
que precisarem (monitoramento do projeto interdisciplinar e de atividades 
dirigidas – ex. pesquisas, laboratório de informática, plantão de dúvidas, 
etc.) 
Por que Quarta-feira?  Por ser melhor para sistematizar o trabalho e facilitar 
a sequência e continuidade do mesmo (sem quebrar o ritmo). 
  * Mesmo não havendo aula normal na quarta- feira, deverá ser mantido 
no horário 4 disciplinas “D”, pois os professores das mesmas, deverão 
registrar o conteúdo trabalhado a distância, nos diários. 
    - Também deverá ser mantido o 5º período de cada dia para incluir as 
demais disciplinas“D”, pelo mesmo motivo (o prof. deverá registrar o 
conteúdo do projeto ou da atividade dirigida, a distância). O aluno não terá 
aula em nenhum 5º período, é só para constar no horário. 
 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: 
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    * As atividades da quarta-feira deverão ser dadas (anteriormente), nas 
aulas presenciais e corrigidas também nas aulas presenciais 
(posteriormente); 
 
    * Na quarta-feira: 
 
-O horário de trabalho da equipe escolar é normal: 19 às 22horas e12 
minutos; 
     - O aluno fará suas atividades onde desejar – não tendo compromisso de  
comparecer a escola neste dia. 
      - poderá ser feito um rodízio dos prof. para atender as turmas; 
 
   - os demais professores estarão também na escola, planejando, 
elaborando e/ou corrigindo atividades; 
 
    - os professores que não estiverem escalados para o rodízio, poderão 
realizar o 
plantão de dúvidas nesse horário. 
 
   - a freqüência dos alunos na quarta-feira, será dada a todos os alunos 
freqüentes (exceto: aqueles que não  vem normalmente às aulas 
presenciais – doentes,  desistentes, ...); 
 

- Para os professores: a escola organizará uma forma de registro e 
acompanhamento  do  trabalho  das aulas “D”,  que pode ser por exemplo 
uma  ficha de controle e registro. 
 
Data Horário Professor Atividade  

desenvolvida 
 Assinatura 
do prof. 

Assinatura 
do Coord. 

     
 

 

Obs.: A COORDENAÇÃO DEVERÁ FAZER RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
QUANTO AO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR: 

 
Tempo que ficará faltando para completar a carga horária do professor: 
 

- A quarta-feira                          -     4 aulas 
- O 5º período da cada dia       -     5“       =  9 aulas  “D” 
 

• A escola deverá organizar horários para que o professor possa 

repor a carga que falta. Ex. Participação na Culminância de 
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Projetos aos sábados, datas comemorativas e eventos realizados 

pela escola (jogos inter-classe, jet’s...) fora do horário das aulas 

noturnas. 

- A escola deverá também fazer, o controle e registro da reposição das 
cargas horárias. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 
Janta (Lanche reforçado) – deverá ser servido das 18,45 às 19,00h – 
sem possibilidade de alteração de horário; 
Na quarta-feira não haverá janta. 
Guias de Aprendizagem – estarão prontos provavelmente a partir do 2º 
Semestre/2012; 
 
Portifólio – 1 por turma – conter atividade da turma e não individual; 
 
 
 

EQUIPE DE TÉCNICOS EJA 
 
 
 

Palmas, 06 de março de 2012 
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