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Educação de Jovens e Adultos
Prontos para o desafio!?...
Foram oito meses de muita expectativa, ansiedade e insegurança! Será que estamos prontos? Será que
dará certo? Será que a imunização chegará para todos?
Estes são alguns dos questionamentos mais frequentes que fizemos ou estamos a fazer, nos últimos
tempos! Será que existe resposta para cada um deles?
Isso é o que vamos descobrir, juntos. No entanto, há duas certezas, a de que não estamos sozinhos, e
a de que juntos, formamos um grande Time! E é somente desta forma, que iremos transpor as barreiras
que se projetaram diante de nós!
Nenhum ser humano permanece imutável, no tempo-espaço! Mas o que é o tempo? E o que é espaço?
Uma criação humana, dizem os estudiosos!
Na EJA, costumamos dizer que o tempo é agora e o espaço é aonde o sujeito está. E os saberes? Ah, os
saberes!... São aqueles que nos circundam o tempo todo, do momento em que abrimos os olhos, até o
instante que voltamos a fechá-los e é quando os fechamos que tudo se auto sistematiza e transformase em aprendizagem.
Alguns, diriam ser poéticas tais afirmativas! E, são. Mas também, fruto inequívoco da mais pura verdade
que envolve o SER e o APRENDER! Uma constante e ininterrupta cadeia consecutiva de atos praticados
em função de uma única razão: Pensar. Como diria Descartes: “Penso, logo existo! ”
Quem, ao longo destes oito meses não aprendeu algo novo, adquiriu novos hábitos, passou por
transformações, inclusive no modo de pensar? Talvez, não possamos dizer com exatidão o que mudou
de fato em nossas vidas, mas o grande fato, é que nada mais é como antes!
Não há mais caminhos..., em troca ganhamos possibilidades e sem dúvida alguma, a maior delas, é a
que trilharemos juntos, para que ninguém fique para trás. E sempre que um duvidar, outro estará lá,
para estender a mão, apoiando-nos incondicionalmente, porque estamos movidos por esta teia de
solidariedade, compromisso e respeito à Educação.
Já dizia Raul Seixas, até parece que foi há mil anos atrás, “um sonho que se sonha só, é só um sonho
que se sonha só, um sonho que se sonha junto, é realidade”. Esse é o nosso novo normal, o exato
momento de juntos transformarmos os nossos sonhos em realidade.

E este é o nosso convite, para que juntos, Secretaria de Educação, Comunidade Escolar e sociedade
civil, unam forças para garantir aos estudantes de todas as redes de ensino a oportunidade de
consolidarem seus estudos e aqui mais especificamente aos estudantes e trabalhadores que estudam,
da Educação de Jovens e Adultos, da rede estadual de ensino, da Bahia.
Durante estes longos meses, pesquisamos e buscamos fortalecer nossa rede, através de parcerias, para
permitir um retorno seguro, porque a Pandemia não passou e não se sabe ao certo quando passará,
mas não dá para fazer isso sem cada uma de vocês: Diretor(a), Vice-Diretor(a), Secretário(a) Escolar,
Coordenador(a) Pedagógico(a); Professor(a); Equipe de apoio; Colegiado Escolar; Grêmio estudantil,
Líderes de Classe, Estudantes, Família, juntos formaremos uma corrente e nos retroalimentaremos de
saberes e possibilidades. Convidamos cada um de vocês a estarmos juntos nesta caminhada.
Para tanto, faz-se necessário ler e compreender o Guia que elaboramos para auxiliá-los, pois traz desde
as questões sanitárias às questões pedagógicas e específicas da EJA: Modelo adaptável de
ordenamento das turmas para evitar aglomeração, quando da viabilidade das aulas presenciais ou
mesmo remotas; O estudo orientado; O Caderno de Apoio ao Estudante, que auxilia na aprendizagem
tanto do/a estudante, quanto no trabalho do/a professor/a, por facilitar o trabalho na perspectiva do
tempo casa e do tempo escola, por meio das trilhas de aprendizagem EJA; A mediação como forma
inequívoca da condução pedagógica; o uso das Salas do Google Classroom; do Google Meet; do Pod
Cast; da Rádio Escola; dos Projetos; Cursos; Concursos; Exames, tudo que possa potencializar a
aprendizagem e ou constituir-se enquanto forma de aproveitamento de estudos, proporcionando a
cada estudante da EJA a possibilidade de concluírem a etapa de ensino para qual se matricularam no
ano letivo de 2020, seja no Tempo Formativo, no Tempo Juvenil ou no Tempo de Aprender.
Queremos destacar os Cadernos de Apoio ao Estudante EJA, mas não antes de AGRADECER, sim,
agradecer aos PROFESSORES que disseram SIM e que conseguiram produzir conosco, as TRILHAS DE
APRENDIZAGEM EJA, uma produção da nossa rede pensada, idealizada e desenvolvida pela nossa
Superintendência de Políticas para a Educação Básica, a SUPED/DIREM/CJA, que mobilizou toda a SEC
e profissionais da REDE para desenvolvê-las e assim, apoiar os nossos ESTUDANTES E PROFESSORES!
A Coordenação de Jovens e Adultos - CJA, abraçou a proposta para dizer que tudo, ao nosso sujeito
importa e a nossa missão é apoiar e fortalecer a EJA para todos. A ação começou com um coletivo de
24 professores, 3 Coordenadores Pedagógicos e 3 Técnicos da CJA envolvendo vários Núcleos
Territoriais de Educação, nos quais foram produzidas as Trilhas de Aprendizagem da I Unidade Letiva e
um dos nossos desafios é construir durante as AC/ACZÃO, as Trilhas de Aprendizagem da II e III
Unidades, vamos nessa!
A EJA, na Bahia, busca promover uma educação diferenciada através de um currículo não linear, que
dialoga de modo contextualizado com os saberes populares e os saberes consolidados pela humanidade
sendo dialógico, acolhedor, problematizador, experimental, participativo e significativo, seja no chão
da escola, das suas casas, das ruas por onde trafegam, no local de onde trabalham mantendo a conexão
entre suas histórias de vida e de trabalho.

Estaremos com vocês e escolheremos 104 trilhas para compilar os cadernos da II e da III unidade e
ainda socializar as demais, como material de apoio, fortalecendo o nosso coletivo de educadores da
EJA.
Como dissemos no início do nosso texto: O tempo é agora e o espaço é aonde o sujeito está, e na EJA
ele está: nos grandes centros urbanos, nas periferias, no campo, nas comunidades quilombolas,
indígenas e ciganas, com ou sem deficiência específica, na Socioeducação, na Educação em Prisões,
homens e mulheres, jovens, adultos e idosos que buscam na educação uma oportunidade para
realizarem seus sonhos, transformarem suas vidas e encontrarem novas oportunidades de emprego e
de trabalho.
Neste “novo mundo”, assim como no “velho”, algo é imutável: o Saber! Sistematizado ou não pela
escola, ele permeia nossas vidas daí dizermos que estamos sempre aprendendo1!
Uma oferta de Ensino que estabelece e valora como paradigma a APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA,
não pode e não vai parar até que o último homem de pé tenha consolidado a sua aprendizagem.

Um ano letivo rico, solidário e extraordinário para todos nós!

Coordenação de Jovens e Adultos
SEC/SUPED/DIREM/CJA
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Durantes as AC/ACZÃO ou em casa, acesse aos links e aprenda um pouco mais:
https://www.youtube.com/watch?v=0eb3Yu8i0J8 EDUCAÇÃO EM PRISÕES
https://www.youtube.com/watch?v=1zKGeMw-sZU&t=1s CONFLITOS INTERGERACIONAIS E NOVAS
TECNOLOGIAS https://www.youtube.com/watch?v=kj1NutSMU9Y Minguel Arroyo

