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SEMANA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS de 16 a 20 de setembro de 2013 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Pela primeira vez o Calendário Escolar da Rede Pública do Distrito Federal reserva uma semana 

especialmente dedicada à Educação de Jovens e Adultos (EJA): de 16 a 20 de setembro de 2013. O objetivo é que na 

Semana da EJA os olhos da escola e da comunidade escolar se voltem para essa modalidade de ensino, integrando a 

comunidade à escola e valorizando os estudantes e os professores da EJA.  

Nesta semana teremos oportunidade de relembrar Paulo Freire, que viveu de 19/09/1921 a 02/05/1997. 

Educador, pernambucano e inspiração para uma educação libertadora. Dedicou-se em especial aos jovens e adultos 

não escolarizados, oprimidos e excluídos.  

Comemoramos este ano 50 anos da experiência de Paulo Freire em Angicos, município do Rio Grande do 

Norte, quando 300 trabalhadores rurais aprenderam a ler e escrever em 45 dias. Um feito histórico na educação 

brasileira, pois mais do que alfabetizar, ele resgatou a cultura popular em busca de justiça social, solidariedade e 

democracia. 

Paulo Freire conquistou desde pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos. Perseguido pelo 

regime militar no Brasil, foi preso e exilado durante 16 anos. Escreveu inúmeras publicações de referência na área 

educacional. Por sua reconhecida missão, Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Brasileira pela Lei nº 

12.612, publicada em 16/04/2012 no Diário Oficial da União. 

Mas o que planejar para a Semana da EJA? Seguem algumas sugestões de ações pedagógicas: 

 Abordar a temática definida para a III Mostra de EJA, prevista para novembro/2013: “Sustentabilidade, 
Saúde e Esporte; 

 Convidar profissionais dos Centros de Saúde para proferirem palestras ou participarem em mesa-redonda; 

 Proporcionar momentos de ginástica laboral e atividades desportivas (jogo entre estudantes e professores, 
roda de capoeira, outros); 

 Organizar oficinas, nas quais os estudantes possam ensinar/compartilhar seus saberes; 

 Organizar oficinas em parceria com instituições; 

 Promover atividades ligadas às artes: teatro, dança, música, cinema; 

 Convidar parceiros para realização de palestra sobre Cidadania ou outros temas de interesse da comunidade 
escolar de EJA; 

 Realizar um Show de Talentos e/ou Desfile; 

 Organizar um Jantar dançante; 

 Realizar atividades em homenagem a Paulo Freire; 

 Confeccionar um varal Paulo Freire com citações, trechos, escritos, etc; 

 Criar um concurso de caricaturas de Paulo Freire; 

 Elaborar um jogo de perguntas e respostas sobre Paulo Freire; e/ou 

 Preparar um mural da EJA na sua escola. 

 

Dica: para as atividades relacionadas à Paulo Freire, visite o acervo de textos gratuitos em 

http://forumeja.org.br/livrospaulofreire.  

Importante! As atividades podem ser previstas para 2, 3, 4 ou 5 dias, de acordo com o planejamento da 

escola. 

A Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (CEJAd) e os(as) coordenadores (as) intermediários(as) de 

EJA, estão à disposição para colaborar e divulgar as atividades das escolas. Para isso, envie, com antecedência, um e-

mail informando a atividade ou evento para ceja.sedf@gmail.com. 

Acreditamos que a semana dedicada à EJA irá contribuir para a sensibilização social, o debate público e o 

aprofundamento de discussões sobre o tema, oportunizando o reforço ao nosso compromisso por uma educação ao 

longo da vida.  

Contamos com vocês!! 

 

 
"Estudar não é um ato de consumir idéias, mas 

de criá-las e recriá-las." Paulo Freire 
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