NOME DA INSTITUIÇÃO: ESCOLA AEJA-MACK
SEGUIMENTO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CATEGORIA: GESTÃO ACADÊMICA
TÍTULO DA PRÁTICA: HISTÓRIAS QUE FAZEM A NOSSA HISTÓRIA:
PROJETOS DE SÉRIE PARA TURMAS DE EJA – DO FUNDAMENTAL AO
ENSINO MÉDIO
1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL

1.1 – Histórico da prática eficaz – descrever como surgiu o programa/prática e
indicar a data de início das ações.

O programa de Educação de Jovens e Adultos do Mackenzie foi criado em
1947, pela Escola de Engenharia. Ao longo de tempo, passou por várias
etapas, buscando um novo modelo de educação para adultos que saísse do
tradicional, ou seja, que não apenas oferecesse conteúdos mínimos para
aqueles que se encontravam fora do processo escolar, concedendo um
diploma pela certificação rápida. Mas, a visão era trazer conteúdos relevantes
para a vida do aluno que o habilitasse a, realmente, se inserir no processo
acadêmico, despertando-o, devolvendo sonhos, deixando-o apto para a
continuidade dos seus estudos, quer seja técnico ou superior, se desejasse.
A busca pelo ensino significativo e transformador para o aluno de EJA,
considerando todo o diferencial que o público apresenta, características
comuns a todos que trabalham e estudam e que não tiveram acesso ao ensino
básico na idade regular, foi sempre uma preocupação desde da coordenação à
equipe de professores. Todos tinham um compromisso de “fazer valer” o
retorno desse aluno à sala de aula, e sabíamos que o estímulo seria o
diferencial para que esse aluno não desistisse e tivesse sua autoestima
valorizada.
Estimular o aluno a aprender, dentro do contexto de EJA, é um componente
indispensável à prática pedagógica, pois isso incentiva o aluno a enfrentar as
diversas dificuldades que se interpõem entre ele e o aprendizado, desde
questões como o cansaço, finanças, família, como também questões

relacionadas ao próprio aprendizado, uma vez que o estímulo faz com que o
aluno sinta que aprende e que pode aprender.
Pensando nessa prática, a partir do ano 2009 foram introduzidos os Projetos
por Séries em todo o segmento escolar, desde o Fundamental I ao Ensino
Médio. Para desenvolver o Projeto de Série, cada professor responsável
pensou na aplicação de um determinado conteúdo da série com a vivência do
aluno do EJA, com um perfil multidisciplinar e colaborativo. As atividades foram
planejadas dentro da vivência do aluno, atendendo a realidade escolar, as
necessidades percebidas e o programa curricular adotado.
Dentro das necessidades apresentadas pelos alunos na escola, estão:
dificuldades de expressar sua história de vida, compreender os textos
jornalísticos, ou seja, pouca vivência com o jornal, raciocínio matemático não
desenvolvido, pouca informação sobre como cuidar melhor da sua saúde, entre
outros fatores.
Diante

dessas

constatações,

os

professores

pensaram

ações

para

desenvolverem seus conteúdos de forma que o aluno conseguisse vislumbrar
aplicação prática e breve às situações-problemas. Desta forma, cada projeto
adotou uma metodologia própria, atendendo a conteúdos e avaliações
específicas, com turmas distintas.
Assim, foram desenvolvidos os seguintes projetos de séries:
Projeto

Turma

Início

Resgatando a Identidade

1º Termo do Fund. I (corresponde Desde
ao 1º ano)
2009

Meu querido AEJA-Mack

1º Termo do Fund. II (corresponde Desde
ao 6º ano)
2014

Nutrieja

2º Termo do Fund. II (corresponde Desde
ao 7º ano);
2015

Jornal AEJA-Já

3º Termo do Fund. II (corresponde Desde

ao 8º ano)

2014

Telejornal

4º Termo do Fund. II (corresponde Desde
ao 9º ano);
2016

Por dentro dos clássicos

Ensino Médio

Desde
2015

Curtinhas

Ensino Médio

Desde
2017.1

1.2 Objetivos da prática eficaz.
O trabalho com projetos no ensino é uma estratégia que já vem dando
resultados, principalmente porque desperta o interesse para o aprendizado.
Quando estamos falando de alunos adultos, os Projetos de Séries vêm ajudar
para que os conteúdos aprendidos, de fato, façam diferença e tenham relação
com o dia a dia do aluno, pois ele busca uma escola que contribua para
melhorar sua vida.
Com esse olhar para o humano, e sua humanização contínua, a Escola AEJAMack percebe não apenas sua função de preparação para o mercado de
trabalho, mas, antes de tudo, seu papel na formação geral do aluno. Nesse
contexto, as ações foram desenvolvidas em cada seguimento do nível escolar
(Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio), com o objetivo de:
 Promover o resgate da própria identidade, da singularidade, das
potencialidades e dos sonhos e do cuidado consigo mesmo.
 Apresentar e discutir a realidade a partir da leitura da mídia impressa.
 Incentivar a participação do aluno como produtor de conteúdo que
expresse seu posicionamento individual por meio de atividades escritas.
 Despertar para a sensibilidade e apreciação da literatura.
 Proporcionar ferramentas para a aprendizagem da matemática.
Além disso, todas as ações desenvolvidas pretendem proporcionar a
participação

de

toda

a

comunidade

escolar,

contribuindo

para

o

desenvolvimento da autoestima, sentimento de pertencimento do aluno à
escola pelo acolhimento e interesse.

1.3. Público Alvo Atingido – indicar se incluem clientes, fornecedores,
funcionários, docentes, terceirizados, comunidade etc.
De maneira geral, os Projetos de Série proporcionam a inclusão de todos os
envolvidos no contexto escolar. Porém, é preciso destacar que o público da
EJA tem como principal caraterística a heterogeneidade. São adultos a partir
dos 15 anos (Séries Iniciais) ou 18 anos (Ensino Médio) até 80 anos que
podem estar na mesma sala de aula. Além disso, são pessoas que estão
buscando os estudos por diferentes motivos: ser promovido no trabalho; fazer
um curso técnico ou superior, ter uma profissão, se sociabilizar, ajudar os filhos
no dever de casa, recuperar um sonho de estudar etc. Essa diferenciação é
muito significativa no trabalho pedagógico, pois os temas trabalhados nos
Projetos de Séries precisam contemplar diferentes interesses e indivíduos.
Vale ressaltar que os alunos ingressam na escola por meio de uma avaliação
diagnóstica para identificar seu nível de conhecimento a respeito dos
conteúdos básicos para a série que deseja cursar. Após essa etapa, observase as vagas disponíveis e os alunos que estão aptos para preenchê-las.
Os alunos moram em várias regiões da cidade de São Paulo, muitos vêm de
bairros distantes e, por trabalharem nas proximidades, optaram por estudar na
Escola AEJA-Mack, já outros moram em outras cidades, como Embu das Artes,
e, por gostarem da escola, fazem um esforço para continuar conosco. Sobre a
situação social, é importante destacar que os alunos, em sua maioria, exercem
as seguintes profissões: porteiro, diarista, cuidadora de idoso, passeador de
cães, vendedor, pintor, também, em um número menor, empresário e do lar.
Todos os alunos matriculados participaram do projeto, sendo assim
discriminados:

1 - Número de alunos por turnos, níveis de escolaridade e modalidades de
ensino da Escola AEJA-MACK – Ano letivo 2017.
Quantidade de Alunos
ANO/TERMO

MANHÃ

TARDE

NOITE

1º TERMO – ANOS INICIAIS

6

8

9

2º TERMO – ANOS INICIAIS

8

9

18

3º TERMO – ANOS INICIAIS

3

13

16

4º TERMO – ANOS INICIAIS

13

---------

14

1º TERMO – ANOS FINAIS

8

---------

16

2º TERMO – ANOS FINAIS

12

---------

18

3º TERMO – ANOS FINAIS

15

---------

25

4º TERMO – ANOS FINAIS

10

---------

12

1º TERMO – ENSINO MÉDIO

19

---------

18

2º TERMO – ENSINO MÉDIO

15

---------

27

3º TERMO – ENSINO MÉDIO

13

---------

13

Total de Alunos Antigos Por Período

122

30

186

Quantidade de Alunos Novos 2017
ANO/TERMO

MANHÃ

TARDE

NOITE

1º TERMO – ANOS INICIAIS

10

6

15

2º TERMO – ANOS INICIAIS

7

3

10

3º TERMO – ANOS INICIAIS

5

3

13

4º TERMO – ANOS INICIAIS

3

-----------

3

1º TERMO – ANOS FINAIS

12

-----------

9

2º TERMO – ANOS FINAIS

9

-----------

5

3º TERMO – ANOS FINAIS

-----------

-----------

4

4º TERMO – ANOS FINAIS

2

-----------

3

1º TERMO – ENSINO MÉDIO

6

-----------

9

2º TERMO – ENSINO MÉDIO

7

-----------

-----------

3º TERMO – ENSINO MÉDIO

----------

-----------

1

183

42

72

Total de Alunos Novos Por Período
Total de Alunos 2017

483

1.4. Descrição das Atividades Implantadas.
Os projetos foram desenvolvidos dentro de um calendário letivo semestral, uma
vez que a EJA se configura com um período diferenciado, apresentando um
calendário escolar que prever um mínimo de 200 dias letivos, sendo 100 dias
em cada semestre com uma carga horária mínima de 400 horas, com
frequência obrigatória.
Todos os projetos estão relacionados aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) para EJA. Para tanto, desenvolve junto aos alunos da EJA atividades
que atendam aos objetivos referentes à promoção e à ampliação da autonomia
pessoal e redução da vulnerabilidade social a partir da leitura, escrita e
aquisição de competências e habilidades, garantindo, dessa forma, um ensino
de qualidade.
Os projetos e atividades implantadas foram:
Projeto: Resgatando a identidade

1º Termo do Fundamental I

Professores Responsáveis: Andreia Rossi, Jacquelynne Peruzzi, Stella
Aguilera, Talita do Vale Francisco.
Apresentação

O conhecimento de si mesmo é indispensável para
compreender qual o papel social do indivíduo. Partindo no
próprio

nome,

os

alunos

podem

trabalhar

vários

conhecimentos relacionados à sua própria história.
Objetivo

Criar condições e situações para que os alunos das séries
iniciais (classificadas como Módulos) aprendam a ler e
escrever

com

competência,

dominando

o

sistema

alfabético de modo que possam utilizar os conhecimentos
adquiridos na escola para interagir e atuar no meio à sua
volta, sendo capazes de exercerem sua plena cidadania
na sociedade na qual estão inseridos.
Metodologia
percurso

e Aulas expositivas entro do tema “Identidade”.
Roda de conversa.
Atividades como: elaboração de lista de palavras dos
nomes dos alunos e dos documentos, escrita com as letras
móveis, discussões temáticas sobre a importância dos

documentos e de que forma são utilizados. Além de
preenchimento de um cadastro, currículo e RG.
Palestra - Oficina “O desafio de ser cidadão”, com o 3º
Sargento da Polícia Militar, Adilson Saldanha de Carvalho,
sobre a necessidade e a importância dos documentos e
seu uso diário.
Palestra - “O cidadão, seus direitos e deveres”, Diego
Ferreira da Silva, analista de Recursos Humanos do
Mackenzie.

Material

Documentos pessoais: RG, CPF, título de eleitor, carteira
de trabalho.

Resultado

Elaboração de documentos de identificação.
(Anexo 1)

Fotos do projeto Resgatando a identidade no 1º semestre de 2014.

Projeto: Meu querido AEJA-Mack...

1º Termo do Fundamental II

Professores responsáveis: Athos Valverde, Beatriz Leite, Flávio Pinheiro,
Rubens Moura e Verônica Geraldeli
Apresentação

A disciplina de Língua Portuguesa desenvolve um trabalho
de produção textual com outras disciplinas – Geografia,
Artes e História – por meio da criação de textos com o
gênero diário.

Objetivo

Desenvolver a escrita por meio de produção diária, através
da elaboração de textos relacionados ao “gênero diário”.

Metodologia
percurso

e Aula expositiva sobre o texto de um diário.
Leituras de obras relacionadas ao gênero estudado.
Escrita sobre diferentes temas - Cada aluno trouxe um
caderno, que permaneceu na escola, para as produções
de vários textos em formato de diário nas seguintes
disciplinas com diferentes temas:


Língua Portuguesa: “Por que voltei a estudar”;



Geografia: “Descrição de espaço: minha infância”;



Artes: “Sensações e sentimentos ao ouvir uma
música” e “Desenho criativo”;



Material

História: “Linha do tempo”.

Fragmentos do livro : “O diário de Zlata: a vida de uma
menina na guerra”, de Zlata Filipovic; “O diário de Briget
Jones”, de Helen Fielding; “Diário de viagem”, retirados de
blogs sobre viagens.
Um caderno especial para o aluno escrever o seu “Diário”.

Resultado

Confecção

de

um livro

desenvolvidas pelos alunos.
(Anexo 2)

com todas

as

produções

Fotos do projeto Meu querido
AEJA-Mack no 1º semestre de
2015 e no 1º semestre de
2016.

Projeto: Nutrieja

2º Termo do Fundamental II

Professores responsáveis: Athos Valverde, Beatriz Leite, Iara Moraes,
Verônica Geraldeli e Zípora Cruz.
Apresentação

O tema “Alimentação saudável” na sala de aula possibilita
diversas possibilidades de aprendizado. Através da
abordagem interdisciplinar, os alunos podem aprender a
alimentar-se bem e demais temas relacionados ao
assunto.

Objetivo

Levar o aluno a reconhecer os principais nutrientes
presentes na alimentação do dia a dia e a perceber a
importância da mudança de hábitos alimentares para uma
vida saudável, como também mostrar a importância das
cores na alimentação. Além disso, desenvolver a prática
de confecção de receitas e cartazes.

Metodologia
percurso.

e Aulas expositivas de Ciências sobre os alimentos e seus
nutrientes. Análise de rótulo de alimentos consumidos
pelos alunos.
Palestra sobre alimentação saudável

– nutricionista

Isabela Areias. “Alimentação saudável
Aula prática na cozinha experimental – receita e preparo
Confecção de Cartazes – aula de Língua portuguesa –
sobre a receita saudável.

Alimentos da época da colonização no Brasil usados até
hoje na nossa culinária como, por exemplo, a feijoada,
mandioca, etc... – aula de História
Estudo da teoria das cores “quentes e frias” e os
fundamentos terapêuticos da cor na alimentação – aula de
Artes.
Material

Cozinha experimental, apostilas, rótulos de alimento,
cartolina, tintas.

Resultado

Preparação de um jantar com cardápio saudável.
Os alunos puderam aplicar todo aprendizado teórico e
prático por meio de um piquenique no ateliê. Preparando e
apresentando uma receita saudável, em que foi citado
todos nutrientes desse produto, bem como os benefícios
proporcionados para o nosso bem-estar, contendo a
estética citada em aula para a apresentação sensorial
(visual, olfato, paladar...) do prato. Assim, os alunos
experimentaram os pratos feitos pelos colegas de sala e
houve uma troca de conhecimento e percepção muito
agradável e positiva ao grupo. Pode-se dizer que o projeto
foi satisfatório e os alunos se realizaram com o que
aprenderam e criaram.
(Anexo 3).

Fotos do projeto Nutrieja no 2º semestre de 2017.

Projeto: Jornal AEJA-Já

3º Termo do Fundamental II

Professores responsáveis: Ariadne Bomfim e Natália Rosinholi
Apresentação

O projeto “AEJA-JÁ” foi criado há alguns semestres nas
aulas de Português, como resultado do aprofundamento
em notícias, reportagens, crônicas e anúncios. O projeto
cresceu e envolveu outras disciplinas do 3º termo do
Ensino Fundamental, como Ensino Religioso, Ciências,
Inglês, Artes e Educação Física.

Objetivo

Objetiva despertar o aluno para a importância do jornal, sua
leitura, compreensão, estrutura e produção de gêneros
jornalísticos.

Metodologia e Aulas expositivas sobre o papel social do jornal e sua
percurso

estrutura.
Leitura de jornais na sala de aula e interpretação de notícias.
Atividades com os cadernos dos jornais.
Produção de notícia –

um tema trazido pelo aluno sobre

algum problema do seu bairro.
Estudo e análise de anúncio.
Produção de anúncio relacionado a um serviço ou produto
que o aluno faça profissionalmente.
Conhecendo o jornal – identificação da estrutura do jornal
(Folha de S. Paulo e Estadão) – trabalho em grupo.
Por dentro da notícia – leitura de notícias, reportagens e

editoriais.
Apresentação oral de notícias – compartilhando a notícia
lida.
Oficina criativa: identificação da estrutura do gênero
notícia e produção individual de uma notícia.
Notícia criativa: escrita de uma notícia a partir de uma
música.
Meu talento: apresentação individual de habilidades.
Entrevista: Entrevista com o palestrante convidado, Sr.
Clineu, sobre o tema: Cultura indígena.
Material

Jornal de vários tipos.

Resultado

Produção do jornal da Escola AEJA-Mackenzie, distribuído
ao final do semestre para todos os alunos da escola. Tiragem
de 500 exemplares.
(Anexo 4)

Foto do projeto Jornal AEJA-JÁ no 2º semestre de 2016.

Foto do produto para anúncio de venda no 2º semestre de 2016.

Projeto: Telejornal

4º Termo do Fundamental II

Professores responsáveis: Ariadne Bomfim, Natália Rosinholi e Verônica
Geraldeli
Apresentação

O projeto Telejornal Literário foi criado no 2º semestre de
2016 na disciplina Língua Portuguesa, como resultado das
leituras feitas em sala de aula dos contos do escritor
Machado de Assis. Unindo a literatura à mídia televisiva, o
projeto trabalhou, ao mesmo tempo, a leitura literária,
escrita, oralidade e expressão corporal dos alunos. Foi um
momento de participação do aluno como produtor da
informação, e não apenas consumidor.

Na primeira produção do Telejornal, foi trabalhado o conto
de Machado de Assis, “O Enfermeiro”, e, na segunda
produção, trabalhou-se o tema “500 anos da Reforma
Protestante”.

Objetivo

Tem o objetivo de envolver os alunos da série na produção
de um programa para a mídia televisiva, bem como
conhecer a linguagem e os recursos disponíveis.

Metodologia

Aulas expositivas sobre a linguagem televisiva.
Leitura dos contos.
Estudo sobre elaboração de roteiro.
Elaboração do roteiro do telejornal.
Gravação no estúdio da TV Mackenzie.
Sessão de fotos na sala branca.
Destaque para a participação especial da equipe da TV
Mackenzie com a ajuda com todo o suporte técnico.

Material

Estúdio da TV Mackenzie.

Resultado

Produção de um Telejornal e a divulgação no Youtube
(Anexo 5 + Vídeo CD).

Fotos do projeto Telejornal sobre o conto
“O Enfermeiro” 1º semestre de 2016

Foto do projeto Telejornal sobre os “500 anos da Reforma” 1º semestre de
2017.

Projeto: Por dentro dos clássicos

Ensino

Médio
Professores responsáveis: Ariadne Bomfim e Verônica Geraldeli
Apresentação

Sabe-se como é importante desenvolver e despertar
o gosto literário dos alunos, principalmente, para os
jovens e adultos do Ensino Médio. A leitura de textos

literários ajuda a habilidade na escrita, aperfeiçoando
no vocabulário e na ortografia de cada estudante.
Pensando nisso, foi criado o “Projeto Por dentro dos
clássicos”, organizado pelas professoras de Língua
Portuguesa e Literatura.
Buscou-se:
 Desenvolver o gosto pela leitura. Proporcionar
uma leitura prazerosa, lúdica, mas ao mesmo
tempo que contribuísse para uma reflexão
pessoal sobre os temas abordados nas obras;
 Habilitar o aluno para a leitura oral e
interpretação textual;
 Promover

a

pesquisa,

a

elaboração

de

seminário e apresentação oral.

O projeto já trabalhou clássicos como, por exemplo:
“Morte Vida Severina”, “Vidas Secas”, “O cortiço”,
“Dom

Casmurro”,

“O

triste

fim

de

Policarpo

Quaresma”, “Sagarana”, “O Velho e o Mar”, “A Volta
ao mundo em 80 dias”, “São Bernardo”, “Sentimento
do mundo”, “A Megera domada”.
Objetivo

Pretende apresentar para o aluno um clássico da
literatura mundial, proporcionar uma leitura coletiva
da obra e sua compreensão, além de sensibilizá-lo
para o papel da literatura na nossa formação
pessoal.

Metodologia
percurso

e Aula expositiva sobre os clássicos da literatura
universal.
Apresentação da obra e do autor.
Leitura coletiva de capítulos.
Orientação para a elaboração do seminário.
Momento de preparação dos grupos.
Apresentação do seminário.

Material

Livro, Datashow, cartazes.

Resultado

Textos produzidos pelos alunos relacionados ao
seminário apresentado. (Anexo 6)

Fotos do projeto Por dentro dos Clássicos “O Pequeno Príncipe” no 1º
semestre de 2017.
Projeto: Curtinhas com o Professor Marcelo

Ensino Médio

Professor responsável: Marcelo Anias
Apresentação

O projeto “Curtinhas com o Professor Marcelo” possibilita
para que o aluno reveja, por meio do canal do Youtube,

temas que foram trabalhados em sala de aula em qualquer
lugar e hora.
Objetivo

Desde o primeiro semestre de 2017, o objetivo é ajudar os
alunos do Ensino Médio a rever alguns conteúdos
trabalhados na disciplina de Matemática na sala de aula,
porém com uma linguagem diferente por meio do canal do
Youtube, proporcionando aos alunos um novo olhar na
aprendizagem.

Metodologia

Vídeo-aulas gravadas, de curta duração, direcionadas aos
alunos do AEJA-Mack, preparadas pelo professor de
matemática.

Material

Computador

Resultado

Vídeos disponibilizados no Youtube.
(Anexo 6 + Vídeo CD)

Tela inicial da abertura do projeto Curtinhas com o professor Marcelo.

Aula sobre frações e comentários postados sobre o vídeo.
2. LIDERANÇA
2.1. Equipe Envolvida com a Prática – apresentar cargos ou funções. Indicar a
área onde a prática eficaz se situa.
Direção


Impulsiona e apoia a implantação de projetos, promovendo o material e
o espaço necessário para o desenvolvimento dos mesmos.



Gerencia o trabalho dos coordenadores, professores titulares e
funcionários na organização dos projetos.



Acompanha o dia a dia da sala de aula, observando o desenvolvimento
dos projetos.

Coordenação


Organiza e apoia a implantação de projetos juntos com os professores
titulares das séries nas reuniões pedagógicas.



Apresenta um relatório de todos projetos de séries à direção.



Participa na organização dos projetos de séries por meio de reuniões de
área ao longo do semestre.



Propicia material necessário para a realização de todos os projetos de
série.



Participa das apresentações dos projetos de série ao final do semestre.



Organiza relatórios de todos os projetos de séries realizados ao longo do
semestre.

Professores Titulares


Participa das reuniões pedagógicas para a organização dos projetos de
séries.



É responsável pela elaboração e organização dos projetos de séries.



Desenvolve os projetos de séries com os alunos da Escola AEJAMackenzie.



Organiza e orienta grupos de alunos para a produção dos projetos de
séries.



Convida pessoas especializadas sobre o tema dos projetos de séries
para palestrar.



Proporciona um ambiente agradável para o desenvolvimento dos
projetos de séries.



Avalia os alunos ao longo do semestre de acordo com cada projeto de
série trabalhado em sala de aula.

Funcionários Administrativos


Auxiliam na organização dos materiais para a produção dos projetos
de séries.



Produzem e imprimem o material final dos projetos de séries.



Ajudam na organização das salas para a apresentação dos projetos
de séries.

2.2. Participação da Alta Direção – indicar como ocorre o envolvimento e o
comprometimento da alta direção com a prática eficaz.

A participação da Alta Direção do Instituto Presbiteriano Mackenzie, nos
projetos de séries da Escola AEJA-Mackenzie, é muito positiva e acolhedora,
orientando a direção e a coordenação para o bom funcionamento da escola e
dos projetos, principalmente em relação a investimento financeiro na
manutenção da escola e verbas destinadas para atividades pedagógicas, quer
seja material escolar, gráfica, passeios e convite a palestrantes. Além disso, o
campus da Universidade disponibiliza suas instalações para serem usadas
pelos alunos, como biblioteca, espaço para exposições e o estúdio da TV
Mackenzie.
3. FOCO
Apresentar qual (ais) o foco da Prática Eficaz, justificando a escolha.

3.1. Clientes
Oferecer um ensino voltado para às necessidades dos alunos de EJA,
buscando fazer diferença no dia a dia no educando. Para isso, tem foco na
formação humana e no acesso à cultura geral, de modo que os educandos
participem efetivamente das relações sociais, com comportamento ético e com
compromisso político, por meio do desenvolvimento da autonomia intelectual,
moral e cristã.

3.2. Docentes/Funcionários
Desafiar o professor a aplicar uma metodologia pedagógica específica para
EJA, a ter um papel de colaborador e incentivador nas situações de
aprendizagens e, principalmente, que olhe para o aluno valorizando sua
experiência de vida, aproveitando-a na construção do conhecimento.

3.3. Administrativo
Contribuir para o bom andamento das atividades escolares. Ter parceria na
preparação do material pedagógico que é utilizado nos projetos de séries.

3.4. Econômico-Financeiro

3.5. Acadêmico
Proporcionar situações diversificadas no processo ensino-aprendizagem,
permitindo a sistematização e a socialização dos conhecimentos por meio dos
Projetos de Séries. Dinamizar as aulas com aplicação do conteúdo.

3.6. Comunidade
Oferecer à comunidade um ensino da EJA inclusivo, voltado não apenas para
preparar para o mercado de trabalho, mais preocupado com a cidadania do
sujeito, sua participação social, resgatando um direito educacional que não foi
exercido na idade própria, mas que pode ser conquistado através de um ensino
focado nas reais necessidades do aluno da EJA.

4. RESULTADOS
4.1 Formas de Avaliação
O levantamento das necessidades dos alunos foi feito a partir da observação
em sala de aula pelos professores da turma. Além dos dados levantados no
Conselho de Classe sobre alguns alunos em específico, principalmente nas
dificuldades no domínio da escrita e da matemática.

A avaliação é realizada de forma processual, feita pela participação do aluno,
seu envolvimento com as atividades propostas, considerando os aspectos:
procedimental, atitudinal e conceitual.
4.2. Orçamento – apresentar o orçamento envolvido com a prática eficaz
quantificando o valor investido ou se existe um budget especifico.
A Escola AEJA-MACK oferece bolsa integral aos alunos matriculados, sendo
todo o custo subsidiado pela Instituição Mackenzie. Os alunos recebem desde
material escolar, didático e uniforme sem custo algum.

Todos os recursos

financeiros necessários para os Projetos de Séries já fazem parte do
planejamento financeiro da escola. Não tendo, portanto, o aluno custo nenhum.

O valor investido pela Instituição por aluno matriculado na Escola AEJA-Mack é
de R$ 1.177,00 (Um mil, cento e setenta e sete reais), nesse caso, é concedida
pelo setor de bolsa o valor integral.

Existe um orçamento anual operacional para as despesas da escola. No ano
de 2017, o valor projetado e utilizado foi de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e
duzentos mil reais). Este valor não inclui despesas com cargos e salários.
4.3. Análise Financeira – indicar e apresentar (se houverem) indicadores de
retorno sobre o investimento.
Como retorno financeiro, ao ofertar bolsas integrais, a escola auxilia na
manutenção do status de Instituição Filantrópica do Instituto Presbiteriano
Mackenzie.

É possível afirmar que há um retorno quantitativo em relação ao ensino que a
escola promove, uma vez que os Projetos de Séries são estratégias
metodológicas que produzem um aluno participativo do processo de
aprendizagem, considerando suas vivências e interesses, trazendo satisfação
para o aluno, para o professor e, consequentemente, para o papel da escola na
comunidade
4.4. Indicadores acadêmicos – indicar e apresentar (se houverem) indicadores
relacionados à melhoria acadêmica.
Os Projetos de Séries contribuem significativamente para a melhora acadêmica
do aluno nas várias disciplinas envolvidas, considerando as diferentes
capacidades de aprender dos alunos. É importante levar em consideração que
nem todos os aspectos relacionados à aprendizagem podem ser quantificados
em notas, porém, são observados pelos professores, principalmente no que diz
respeito às mudanças de comportamento do aluno, como interesse, motivação,
mudança de hábitos, participação nas atividades, autoestima, autonomia,
gerando uma permanência na escola, resultando em um baixo índice de
evasão escolar, o que na EJA é muito alto.

Assim, observou-se que os objetivos propostos em cada projeto implementado
foram alcançados, cada aluno dentro da sua realidade, do seu tempo, porém
com grande significado. Cada professor, com seu critério, conseguiu ver o
resultado das atividades realizadas.

Podemos dizer que os projetos de séries estão totalmente relacionados a área
acadêmica do aluno e o seu sucesso diz respeito ao sucesso acadêmico,
embora seu alcance ultrapasse a escola e chegue à casa do aluno, ao trabalho
e à sociedade como um todo. É o aluno que não sabia preencher uma ficha
médica, um currículo, e após o projeto se sente seguro e confiante

para

preencher; é o aluno que não sabia o que significava os rótulos dos alimentos,
a melhor forma de se alimentar, e agora prepara uma excelente apresentação
de uma receita saudável; é um aluno que não pegava em um jornal para ler e
muitos nem sabiam abrir o jornal, e, depois, produz uma notícia sobre uma
necessidade do seu bairro; é o aluno que escreve suas impressões sobre um
fato de sua vida em um diário, compreendendo melhor a si mesmo; é o contato
transformador e ampliador que a literatura produz na visão de mundo, é o
acesso à tecnologia para promoção do próprio aprendizado.

Por isso, entendemos que os trabalhos desenvolvidos pelos alunos no final dos
Projetos de Séries são indicadores de melhoria acadêmica, pois são o
resultado de todo o trabalho desenvolvido ao longo do projeto, como podem ser
visto nos anexos.
4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores –
indicar e apresentar (se houverem) indicadores relacionados à gestão de
pessoas.
Todo o final de semestre, a reunião pedagógica da escola oferece um
momento especial para que os professores se reúnam para avaliar e pensar os
Projetos de Séries. Aspectos como: o que deu certo no processo, onde é
importante mudar, quais os resultados observados, quais as novas ideias etc.
são discutidos pelos professores da série. É um momento de troca contínua no
pensar da prática pedagógica. Dessa forma, a equipe de professores é

fortalecida e integrada, cada um contribuindo e cooperando no planejamento e
execução dos projetos.

Isso promove uma adaptação do currículo, caso seja necessário alterar, inserir
ou acrescentar algo, de acordo com a necessidade do grupo.
4.6. Indicadores de satisfação de clientes – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à satisfação dos clientes da instituição.
Um dos indicadores dos clientes são os depoimentos dos próprios alunos e
professores sobre os projetos desenvolvidos ao longo do semestre. Dentre
elas, destacamos:

Projeto Meu Querido AEJA-Mack

a) Depoimentos dos alunos:

“O Projeto Diário foi muito bom no meu aprendizado, me fez escrever mais e
até lembrar da minha infância, também me fez aprender que estudar não é só
vim a escola e sim ter disciplina e respeito com os meus professores e colegas.
Para mim, é muito gratificante está aqui nessa escola com meus professores,
só tenho a agradecer a Deus.”
Djalva – aluna do 1ºTFII

“Eu achei muito boa essa ideia do diário. Gostaria que continuasse também.
Ajudou muito com a correção de ortografia. Eu tenho dificuldade e insegurança
quando estou escrevendo.”
Alexandre - aluna do 1ºTFII

“Esse projeto deveria ser espalhado em outras escolas, pois outras pessoas
teriam a oportunidade de ter um ensino bom de grande qualidade como no
AEJA-Mack.”
Simone - aluna do 1ºTFII

“O Projeto Diário é muito bom! Porque com ele falamos de todas disciplinas. Os
nossos queridos professores, com toda sua dedicação, nos fizeram lembrar da
nossa infância, coisas que estavam guardadas no coração. Aos professores
que tiveram essa ideia que era para ajudar na escrita, para mim, foi ter
coragem de falar sobre minha vida, não tudo, mas o que fiz foi bom para muitas
coisas. Tenho certeza que aprendi muito mais com o diário.”
Ana Rita - aluna do 1ºTFII
b) Depoimentos dos professores:

“Desde 2010, leciono na Escola Aeja-Mackenzie para alunos do 1º Termo do
Fundamental II e percebo duas características fortes nas séries iniciais: o medo
de voltar a estudar e a dificuldade de escrever. Então, ao trabalhar com os
diários, elevamos a autoestima do aluno ao fazer uma reflexão sobre sua vida
e seus objetivos para o futuro e, além disso, desenvolvemos a escrita desse
aluno com produções quase que semanais. Claro que, isso só é possível com
a ajuda de outras disciplinas, construindo, portanto, um trabalho interdisciplinar.
Verônica Geraldeli – Língua Portuguesa
“Já havia trabalhado com produção de textos em Geografia em sala de aula
com as turmas dos sextos anos antes. Mas desta vez, foi diferente! A proposta
era que os alunos criassem um texto descritivo falando sobre o conceito de
lugar que eu havia trabalhado em classe. Na proposta, pedi para que
descrevessem " O meu lugar na infância". Para isto, usaram o diário e durante
quase duas aulas, esqueceram-se de onde estavam! Durante a leitura dos
textos, pude me transportar para cada um daqueles lugares em que meus
alunos haviam passado parte de suas vidas! Foi maravilhoso! Muitos alunos se
emocionaram ao descrever como era o lugar onde haviam passado boa parte
de suas vidas! Incrível perceber que ao entrarem em contato com a própria
história, os textos foram sendo criados de modo tão espontâneo! Aulas
inesquecíveis a que eles leram para a classe sobre " O meu lugar na infância"
Valeu muito a pena!”
Professor Rubens Moura – Geografia

Por dentro dos clássicos

a) Depoimento do aluno:

“Estamos de camiseta AEJA para homenagear nossa escola, porque a
amamos.

O trabalho que foi escolhido para o nosso grupo foi compor uma poesia e
apresentá-la. A poesia foi composta pela Francisca Monteiro, mas não
podemos deixar de falar sobre o que estudamos, do valor do livro e seu autor.
Trata-se do livro „O Pequeno Príncipe‟, seu autor Antoine de Saint-Exupery, no
qual aprendemos muitas lições.

O pequeno príncipe nos conta do seu planeta, do carinho da rosa que cuidava
com dedicação, dos baobás, do carneiro, da raposa e de muitas outras coisas.
Nos ensinou sobre a palavra „cativar‟ e o que ela significa.

O livro parece ser para criança, mas na realidade, é para a criança que existe
dentro do coração do adulto, com desenhos e aquarela do próprio autor.
„Você é responsável pelo que cativou‟.”
Leila Herden Rosa – 1º T.EM A

b) Depoimento do professor:
“O projeto “Por dentro dos clássicos da literatura” proporcionou uma rica
oportunidade de encantamento com o livro. Os alunos leram, compartilharam,
aplicaram o tema à sua situação de vida e puderem fazer grandes descobertas
com o Pequeno Príncipe. O trabalho em grupo foi também um grande desafio,
mas com o esforço e ajuda mútua conseguiram preparar apresentações ricas e
criativas.

Algumas habilidades foram descobertas como o desenho, a

composição da poesia e a sensibilidade que cada aluno vivenciou com o texto
lido.
Foi extremamente emocionante cada apresentação, rica de experiência de
vida, de leituras de mundo e de sentimento nas análises feitas. Tudo isso
proporcionado pela riqueza do livro literário. Percebemos como uma boa

história pode transformar a nós mesmos, e por extensão, a nossa relação com
as pessoas que estão ao nosso redor.”
Ariadne Bomfim – Língua Portuguesa

Projeto Nutrieja

a) Depoimentos dos alunos:
“Vou levar para minha vida tudo que aprendi com esse projeto”

Rosimeire Cerqueira Santos – 2º termo do EFII – A

“Foi um prazer participar do projeto Nutreja, e o que mais me alegrou foi ver a
dedicação e a união de todos os grupos”

Santa Maria dos Santos Bernardino - 2º termo do EFII – A

“A melhor parte foi a degustação dos pratos; tudo estava divino, bem feito com
muita dedicação. Dá para comer bem e ser saudável sem perder o sabor”.
Isabela Viana dos Santos - 2º termo do EFII – A

“Foi um projeto muito interessante onde pudemos trocar experiências e
conhecimentos com os colegas de classe, aprendendo sobre como ter uma
alimentação mais saudável”.
Fabrício José Tenório de Araujo - 2º termo do EFII – A

“Mudei os meus hábitos alimentares no meu cotidiano”.
Marcilene Correia dos Santos - 2º termo do EFII – C

“Teve uma importância especial porque aprendemos a melhorar nossa
alimentação; com a correria dos meus dias não damos tanta importância às

frutas, os legumes e vegetais, porém agora saberei dar um grande valor aos
alimentos saudáveis”.
Jadilma Marques das Neves - 2º termo do EFII – C

4.7. Indicadores de captação de clientes – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados ao aumento do número de alunos.
A satisfação dos alunos com a escola é comprovada através da divulgação que
eles fazem para seus amigos e conhecidos. A cada ano, novos candidatos
procuram a escola, indicados por um aluno nosso.

Eles expressam sua

gratidão e entusiasmo com os estudos, com os professores sempre que têm
oportunidade.

Percebemos um número crescente de alunos a cada ano.

Número de alunos por ano
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4.8. Resultados obtidos junto à comunidade – indicar e apresentar (se
houverem) indicadores relacionados aos resultados de responsabilidade social.
Quanto ao retorno social, nosso compromisso maior, temos acompanhado a
evolução de nossos alunos ao vê-los progredir como cidadãos, na melhoria da
vida social e financeira (melhora na colocação de trabalho) e também na
aprovação em vestibulares, dando continuidade à formação acadêmica (sonho
de muitos deles).
A seguir, apresentamos os números dos alunos que terminaram a Escola
AEJA-Mack e deram sequência nos seus estudos, ou técnico ou graduação.
Dados de Aprovação em Vestibular

1º semestre 2016:
Aluno
Antonielle de Matos Soares
Camilla Ishi Rodrigues
Eudaci Nogueira de A. Saraiva
Neli Ferreira da Silva
Vanessa K. Slemer Jordão

Curso
Pedagogia
Letras
Gastronomia
Gastronomia
Design

Universidade
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie

Curso
Ciências Contábeis
Direito
Pedagogia
Engª Civil
Nutrição
Engª Mecânica
Engº Mecânica
Publicidade
Administração
Engª Mecânica

Universidade
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Uninove Luberdade
Universidade Mackenzie

2º semestre 2016:
Aluno
Antônio Cornélio Ribeiro
Claudemir Barbosa da Silva
Edneide Moreira de Oliveira
Eduardo Jorge Leite
Gabriela Cinti de Macedo
Geovane da Silva Oliveira
Leandro Marinho da Silva
Lucas Matheus dos Santos
Marcio de Souza
Mauricio
Severino
de
Oliveira
Renato Moreira Pinto
Vitor Sarkis El Atra

Anal.
Desenv. Instituto
Brasileiro
Sistemas
Tecnologia Avançada
Engª Mecânica
Universidade Mackenzie

1º semestre 2017:
Aluno
Amanda Agatha M. Bispo

Curso
Administração

Universidade
Universidade Mackenzie

de

Ivan de Oliveira Santos
Jeniffer Silveira Camargo
Vitor Hugo
Vivian de Oliveira Cavicchioli
Dados preliminares:

Gastronomia
Fisioterapia
Publicidade
Letras

Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie

Curso
Ciências Contábeis
Matemática
Veterinária
Aprovado
em
3
universidades.
Fisioterapia
Aprovada
em
2
Universidades
Educação Física
Enfermagem
Administração
Aprovada
em
2
Universidades

Universidade
Universidade Mackenzie
Universidade Mackenzie
Universidade Metodista
UNISA
Univ. Anhembi Morumbi
Universidade Mackenzie
USCS – Univ. São Caetano

2º semestre 2017:
Aluno
Bruno Dias Sousa
Damião Barbosa Pereira
Fernando Manuel D. Gonçalves

Madalena Botelho dos Santos

Miriam Barbosa Pereira
Silvana Machado Soares

UNIP
FMU
Universidade Mackenzie
Faculdades Oswaldo Cruz

4.9. Indicadores de sustentabilidade – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à economia, ao meio ambiente e à sociedade.
4.10. Outros indicadores de resultados organizacionais – indicar e apresentar
(se houverem) indicadores tangíveis e não tangíveis apurados durante a
avaliação da prática eficaz e não contemplados nos itens anteriores

IMPORTANTE: comprovar as ações descritas por meio

de gráficos,

estatísticas, fotos, etc.

5. LIÇÕES APRENDIDAS
O trabalho com Projetos de Séries proporcionou múltiplas experiências de
aprendizagem em que o aluno foi o agente importante no processo, exigindo
responsabilidade, autonomia, cooperação e postura crítica.

Outro fator

importante foram as trocas de experiências entre aluno e professor,
principalmente

porque

esses

alunos

trouxeram

vivências,

as

mais

diversificadas de suas vidas, para a sala de aula. Isso fez com que todos
aprendessem, desde a direção, o administrativo, os professores e os alunos.
As lições aprendidas puderam ser vistas nas áreas do conteúdo, no
desenvolvimento entre alunos, na cooperação entre todos.

A metodologia de ensino voltada para a EJA é uma área ainda desafiadora
para os envolvidos, pois muito o que se aplica ao ensino regular não se
encaixa com o público adulto. A Escola AEJA-Mack tem buscado estudar esse
público e promover um ensino focado nas reais necessidades, considerando
principalmente os motivos que levaram esse aluno de volta à escola,
oferecendo ferramentas para que seus sonhos possam ser alcançados, que é,
principalmente o acesso a uma educação de qualidade, capaz de
instrumentalizá-lo a ter igualdade de oportunidades, seja na sua própria
compreensão de mundo, seja no mercado de trabalho, seja na continuidade de
seus estudos.

Nesse sentido, os projetos de séries com temas voltados para uma formação
integral do aluno de EJA, aplicados com uma metodologia participativa,
dinâmica e também comprometida com o currículo, é uma proposta
metodológica utilizada pelos professores que atuam com esse público visando
um ensino que proporcione o desenvolvimento de habilidades importantes para
uma inclusão real. Acreditamos que estamos no caminho certo, sabedores de
que os desafios educacionais relacionados à EJA são muitos, mas contamos
com uma equipe envolvida e em busca da excelência.

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE
A Escola AEJA-Mackenzie tem a consciência de que o ensino-aprendizagem
de jovens e adultos não é uma tarefa fácil, mas temos comprovado que é
possível fazer a diferença através da educação. A cada semestre, com a
chegada de novos alunos, temos um novo desafio: acolhê-los, conhecê-los e
pensar na melhor maneira de construir um conhecimento que faça a diferença
na vida de cada aluno que volta à escola.
Nesse sentido, os projetos de séries são repensados, reavaliados e aplicados
de acordo com as características e interesses da turma. A cada dois anos, os
projetos são reunidos dentro de um tema geral e apresentados à toda a escola
na forma de: Mostra Cultural, Festival Literário ou ViVarte. Todos esses

eventos têm como objetivo promover a interação entre as turmas do
Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio (manhã e noite) por meio de
apresentação de atividades e projetos desenvolvidos em sala de aula como,
por exemplo, as fotos a seguir:
Mostra Cultura 2013:

Ensaio e preparação para a apresentação de “Morte vida Severina”.
Apresentação de “Morte vida Severina” no auditório Rui Barbosa, localizado na
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ViVarte 2014:

Abertura da ViVarte com o Sarau de Poesias.

Exposição dos trabalhos no Centro Histórico da Universidade Mackenzie.

Festival Literário 2016:

Apresentação do poema “O tempo”, de Mário Quintana.

Apresentação do romance “O triste fim de Policarpo Quaresma”.

Apresentação do Projeto “Meu querido AEJA-Mack”.

Assim, entendemos que os sujeitos envolvidos só crescem, e a sociedade
ganha cidadãos conscientes, colaborativo e preparados.

7. ANEXOS
Os anexos são conteúdos à parte que a instituição pode adicionar para
comprovar as ações realizadas na prática, tais como gráficos, fotos, tabelas,
orçamentos, entre outros.

Anexo 1: Resgatando a Identidade
Palestra acerca das necessidades e importância dos documentos com o 3º
Sargento da Polícia Militar Adilson Saldanha de Carvalho.

Palestra sobre o cidadão seus direitos e deveres com o Analista de Recursos
Humanos do Mackenzie, Diego Ferreira da Silva.

Trechos da apostila que trabalha o projeto Resgatando a Identidade.

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE
O PRIMEIRO DOCUMENTO QUE RECEBEMOS É A
CERTIDÃO

DE

REGISTRADOS

NASCIMENTO.
DADOS

NELA

IMPORTANTES,

ESTÃO
COMO

O

NOME, O DIA, A HORA E O LOCAL DE NASCIMENTO, O
NOME DE NOSSOS PAIS E DE NOSSOS AVÓS.

DATA DE
NASCIMENTO, HORA

NOME
NOMES DOS
PAIS
NOMES DOS
AVÓS

A CARTEIRA DE IDENTIDADE
COM

BASE

NASCIMENTO

NOS
É

DADOS

FEITO

DA

OUTRO

CERTIDÃO
DOCUMENTO:

DE
A

CARTEIRA DE IDENTIDADE QUE TAMBÉM É CHAMADA
DE RG (REGISTRO GERAL).

NOME
NOME DOS PAIS
LOCAL DE
NASCIMENTO

DATA DE
NASCIMENTO

ATIVIDADES
1)

CIRCULE

OS

DADOS

QUE

APARECEM

NA

CARTEIRA DE IDENTIDADE:
NOME COMPLETO

NOME

DA

NOME DA ESCOLA

MORA

NOME DOS PAIS

FOTOGRAFIA

RUA

ONDE

DATA DE NASCIMENTO

2)

COM A AJUDA DA PROFESSORA, CONSULTE SUA

CARTEIRA DE IDENTIDADE E COMPLETE COM AS
INFORMAÇÕES SOLICITADAS:
A)

MEU

NOME

COMPLETO

É

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

B)

O

NOME

DO

MEU

PAI

É

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

C)

O

NOME

DA

MINHA

MÃE

É

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

D)

EU

NASCI

NA

CIDADE

DE

_______________________________________________

OUTROS DOCUMENTOS

TAMBÉM PRECISAMOS TER OUTROS TIPOS DE
DOCUMENTOS. POR EXEMPLO:
- PARA DIRIGIR

- PARA TRABALHAR

PRECISAMOS DA

PRECISAMOS TER A

CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO (CNH)

CARTEIRA DE TRABALHO
SOCIAL (CTPS)

PARA
VOTAR - CPF: CADASTRO DE
PRECISAMOS
TER
O PESSOA FÍSICA.
TÍTULO ELEITORAL.

ATIVIDADES
1) OBSERVE AS FIGURAS E RESPONDA:
A) O DOCUMENTO QUE CONTÉM A IMPRESSÃO
DIGITAL É:

B) O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA SER
MOTORISTA É:

2) LIGUE O NOME DO DOCUMENTO À SUA IMAGEM:
A) CARTEIRA DE
TRABALHO

B) CERTIDÃO DE
NASCIMENTO

C) CARTEIRA DE
IDENTIDADE

3) FAÇA UM LEVANTAMENTO DO TOTAL DE COLEGAS DA
TURMA QUE TRABALHAM EM CASA OU FORA DE CASA, COM
OU SEM CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA.
TRABALHA

TRABALHA

COM

SEM

FORA DE

EM CASA

CARTEIRA

CARTEIRA

ASSINADA

ASSINADA

CASA

TOTAL

4) QUANTOS ESTUDANTES DA TURMA:
A)

TRABALHAM

FORA

DE

CASA:

___________________________
B)

TRABALHAM

EM

CASA:

________________________________
C)

TÊM

CARTEIRA

DE

TRABALHO

ASSINADA:

______________________________________________________
D)

NÃO

TÊM

CARTEIRA

DE

TRABALHO

ASSINADA:

______________________________________________________

O TRABALHO
CADA TRABALHADOR TEM UMA PROFISSÃO, OU
SEJA, UMA ATIVIDADE.
SALÁRIO É O DINHEIRO QUE AS PESSOAS
RECEBEM COMO PAGAMENTO PELO SEU TRABALHO.

ATIVIDADES
1)

CONSULTE O QUADRO E ESCREVA O NOME DAS

PROFISSÕES:
CABELEIREIRA

MÉDICO

BOMBEIRO

PINTOR

COSTUREIRA

POLICIAL

DENTISTA

VETERINÁRIO

EMPREGADA DOMÉSTICA

COZINHEIRO

Anexo 2: Meu Querido AEJA-Mack
Algumas produções realizadas pelos alunos do 1º Termo do Fundamental II,
período noturno, no 2º semestre de 2016.

Quinta-feira, 11 de agosto de 2016.

Querido bonitinho,

Eu voltei a estudar porque a minha vida foi muito difícil por causa das
condições dos meus pais no Ceará.
Quando vim para São Paulo, sofri um pouco mais, ou seja, foi também
muito difícil, mas o importante é que conheci uma pessoa especial, casei-me e
comecei a estudar. Estava muito feliz, porém parei de estudar porque fiquei
grávida.
Depois de 10 anos, voltei a estudar novamente e estou muito feliz agora.
Peço a Deus que eu termine os estudos para assim ter uma profissão
melhor.

Damiana

Sexta-feira, 09 de setembro de 2016.

Querido bonitinho,

Eu nasci em 1974. Aos sete anos de idade, tive paralisia infantil, foi
muito difícil porque minha mãe me levava ao médico todos dias, porque eu
passava muito mal. Graças a Deus, fiquei boa!!!

Em 1992, vim para São Paulo com minha mãe e meus irmãos, fiquei um
ano sem trabalhar, foi uma dificuldade muito grande para todos nós. Eu pedia a
Deus, sempre nas minhas orações, que nos ajudassem. Então, de tanto pedir a
Deus que mostrasse um caminho, um trabalho bom... A minha vida começou a
ficar melhor em 1994.
Um certo dia, o encarregado falou que eu estava demitida, fiquei muito
triste, mas tinha que lutar!!!
Depois de três meses, aconteceu algo maravilhoso, descobri que estava
grávida, fiquei muito feliz!!! Entretanto, minha mãe não aceitou a notícia muito
bem e colocou-me para fora de casa. Minha situação ficou muito difícil, pois
estava sem trabalho e, agora, sem moradia.
Uma amiga, muito especial, disse que poderia morar com ela, então, eu
fui.
Depois que o meu filho nasceu em 1998, fui procurar um trabalho e,
graças a Deus, eu achei!!! Comecei a trabalhar e voltei a estudar!!!
Em 2000, conheci uma pessoa muito importante, e com ele me casei!!!
Em 2004, tive que sair da escola novamente porque no ano seguinte tive
o meu segundo filho, Na realidade, estava tão feliz que não queria estudar,
mas tive que voltar a estudar, pois meu marido queria que terminasse o meu
estudo.
Em 2009, voltei a estudar, todavia, aconteceram algumas coisas que
fizeram eu parar de estudar novamente, pois estava trabalhando muito e fiquei
grávida do meu terceiro filho.
Por fim, em 2016, voltei para a escola e, agora, quero muito terminar.
Que Deus me ajude!!!

Damiana

Quinta-feira, 22 de setembro de 2016.

Querido diário,

Hoje na escola fiz uma paisagem representando a minha infância.
Naquela hora parei e lembrei-me de quando tinha meus dois irmãos, e
tínhamos que dormir no chão do quarto. Lembro que à noite fazia muito frio e
era muito triste.
Entretanto, o dia mais feliz foi quando minha madrinha chegou a minha
casa e falou que tinha um presente para mim. Era uma boneca!!!!!! Naquela
hora, fiquei muito feliz e marcou a minha vida para sempre.
Outra coisa também, era que quando eu estava triste, ficava no meu
lugar preferido, era uma planta que ficava ao lado da casa, só ela para tirar
toda a minha tristeza.

Damiana

Terça-feira, 11 de outubro de 2016.

Meu querido bonitinho,

Hoje vou falar um pouco sobre o lugar da minha infância.
Na casa em que morava tinha: quatro quartos, um sótão, duas cozinhas
(sendo que uma tinha fogão à lenha), duas salas e um jardim em volta da casa.
Havia um lugar que eu adorava ficar que era embaixo do pé de caju ao
lado da casa.
Infelizmente, não estudei quando estava morando lá, somente quando
vim para São Paulo, com 18 anos, é que fiz minha matrícula na escola e
comecei a estudar. Era uma escola muito bonita, pois tinha muitas plantas e
uma quadra grande. Eu gostava de estudar lá porque só de estar na escola já
era uma felicidade muito grande que com palavras não sei explicar o que sentia
naquele momento tão especial e único.

Damiana

Quinta-feira, 11 de agosto de 2016.

Meu querido diário,

Eu voltei a estudar porque tenho vários sonhos e objetivos na minha
vida, tanto no lado profissional quanto no lado intelectual.
A minha vida não foi fácil, pois tive que parar de estudar aos 15 anos
para trabalhar.
Assim, uma das razões de eu ter voltado a estudar foi porque eu
acredito que nada nessa vida está perdido.
Eu acredito que eu vou sair vitorioso nessa jornada. Mas o que faz eu
acreditar que nada está perdido? Em primeiro lugar, é a fé que eu tenho em
Deus! E, depois, é a minha força de vontade em aprender!
Sabe, diário, mesmo eu tendo ficado muito tempo sem estudar...
Confesso que aconteceram muitas coisas boas na minha vida, por exemplo, eu
estou trabalhando, graças a Deus!
Acredito que é preciso lutar para conseguir as coisas e nunca desistir,
porque a felicidade vem de Deus!!!!

Itamar

Sexta-feira, 09 de setembro de 2016.

Querido diário,

Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, em 30 de dezembro de 1968.

Depois, fui morar num sítio afastado da capital em 1974. Mudei-me para
uma cidade chamada Parnamirim, onde entrei na escola aos seis anos de
idade.
Algum tempo depois, voltei a morar em um bairro do subúrbio de Natal
onde continuei a estudar (por um tempo, mas passando o tempo, voltei a morar
em Parnamirim, onde fiquei por mais um tempo, depois, voltei a morar em
Natal e mais uma vez continuei a estudar. Morava em Natal, mas estudava na
cidade Parnamirim.
Em 1985, aos 15 anos de idade, parei de estudar, eu só trabalhava até
que houve um dia que decidi vir morar em São Paulo.
No ano de 1988, com 19 anos, morei muito tempo em São Paulo, depois
fui morar um tempo no Rio de Janeiro, fiquei por pouco tempo e voltei para São
Paulo.
Graças a Deus, estou trabalhando numa boa empresa e estudando no
AEJA.
Eu trabalho de auxiliar de limpeza, antes eu trabalhava em fábrica, loja e
construção.

Itamar

Quinta-feira, 22 de setembro de 2016.

Meu querido diário,

O dia mais feliz da minha infância foi quando eu senti o verdadeiro amor
de mãe que ao sair de casa quando se separou do meu pai, ela me levou junto.
Aquele dia, ficou marcado na minha vida!!!!

Itamar

Terça-feira, 11 de outubro de 2016.

Meu querido diário,

O lugar onde eu morava na minha infância era um lugar muito bom de se
viver. A casa que eu morava ficava a beira de uma estrada, atrás da minha
casa passava um rio, era num sítio onde tinha muitas árvores mangueiras,
cajueiros, bananeiras, tinha muitos pássaros cantando, era um lugar de muita
paz, sem violência.
Apesar de eu ter nascido em Natal, Rio Grande do Norte, eu fui morar
nesse sítio em 1968 e fiquei morando lá até 1975 apesar de nessa época ser
muito criança, eu me lembro muito bem como era aquele lugar.
Foi a época que eu fui mais feliz na minha vida....

Itamar

1º Termo do Fundamental II, 2º semestre de 2016, período matutino, projeto
Meu querido AEJA-Mack, professoras Beatriz Moura e Verônica Geraldeli.

1º Termo do Fundamental II, 2º semestre de 2016, período matutino, projeto
Meu querido AEJA-Mack, professor Flávio Pinheiro.

1º Termo do Fundamental II, 2º semestre de 2016, período noturno, projeto
Meu querido AEJA-Mack, professor Rubens Moura.

1º Termo do Fundamental II, 2º semestre de 2016, período noturno, projeto
Meu querido AEJA-Mack, professor Athos Valverde.

Anexo 3: Projeto Nutrieja

2º Termo do Fundamental II, período vespertino, do 1º semestre de 2016.

2º Termo do Fundamental II, período matutino, do 1º semestre de 2017.

2º Termo do Fundamental II, período noturno, do 1º semestre de 2017.
Pratos do 2º Termo do Fundamental II, período matutino, do 2º semestre de
2017:
Tapioca de Maracujá

Sanduíche de Omelete

Mousse de chocolate com abacate

Cartaz com a receita elaborada pelos alunos.

Coordenadora, professores e alunos do 2º Termo do Fundamental II, período
matutino, do 2º semestre de 2017.

Alunos do 2º Termo do Fundamental II, período noturno, com a palestrante a
nutricionista Isabela Areias, no 2º semestre de 2017.

Anexo 4: AEJA-JÁ
Jornal, edição de dezembro de 2016.

Alunos do 3º Termo do Fundamental II, período noturno, entrevistando o
palestrante convidado, Sr. Clineu, sobre o tema: Cultura indígena, no 1º
semestre de 2017.

Sr. Clineu e a professora Ariadne Bomfim.

Anexo 5: Telejornal
Jornal AEJA Notícias: conto “O Enfermeiro”, de Machado de Assis – 2º
semestre de 2016.

Encontro com AEJA: 500 anos da Reforma Protestante – 1º semestre de
2017.

Anexo 6: POR DENTRO DOS CLÁSSICOS

Fotos do Seminário dos alunos do 1º Termo do Ensino Médio, período
matutino, sobre o livro “O velho e o mar”, 1º semestre de 2016.

Produção visual elaborada pelos alunos do 2º Termo do Ensino Médio, período
noturno, sobre o livro “Dom Casmurro”, 1º semestre de 2016.

Alunos do 2º Termo do Ensino Médio, período matutino, seminário sobre o livro
“São Bernardo”, 1º semestre de 2016.

Alunos do 3º Termo do Ensino Médio, período noturno, análise de poemas
sobre o livro “Sentimento do mundo”, 1º semestre de 2016.

Alunos do 1º Termo do Ensino Médio, período matutino, seminário sobre o livro
“O Pequeno Príncipe”, 1º semestre de 2017.

Poema

escrito

pela

aluna
Francisca

Monteiro

do

1º

Termo
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Ensino

Médio,

período

matutino,
seminário

sobre

o

livro

“O

Pequeno

Príncipe”,

1º

semestre

de 2017.

Anexo 7: Curtinhas com o professor Marcelo.
Fotos e Vídeos CD

