JORNADA PEDAGÓGICA 2021
Educação de Jovens e Adultos
Prontos para o desafio!?...

Foi um ano de muitas expectativas, ansiedade e inseguranças!
Será que estamos prontos? Será que ninguém ficará para trás?
Será que teremos vacina?
Estas são algumas das questões mais frequentes que nós
fizemos, por todo esse tempo! Será que existe resposta para
cada uma delas?
Isso é o que vamos descobrir, juntos. Mas, há uma certeza, a de
que não estamos sozinhos, de que somos um grande time e que
juntos, somente juntos, iremos transpor as barreiras que se
projetaram diante de nós!
Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, nas suas sábias
palavras nos diz que “É preciso ter esperança, mas ter esperança
do verbo ESPERANÇAR; porque tem gente que tem esperança do
verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é
espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás,
esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é
levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de
outro modo…”
E, nós, juntos, vamos esperançar novos saberes, novos caminhos,
novas trilhas de sucesso...
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
onde 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 em que voltamos a fechá-los e, é quando
os fechamos que tudo se auto sistematiza e se transforma 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! ” Pensemos, pois!
Quem, ao longo destes 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, esperança 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 em que juntos, transformamos os
nossos sonhos em realidade.
E este é o nosso convite, para que juntos, Secretaria da
Educação, Comunidade Escolar e Sociedade Civil, unam forças
para garantir aos estudantes de todas as redes de ensino, a
oportunidade de consolidarem seus saberes e conhecimentos,

através do estudo e 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 um 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, Comunidade Local, numa corrente que se
retroalimenta de saberes e possibilidades, juntos nesta
caminhada.
Para tanto, faz-se necessário ler e compreender o Guia de
retorno às aulas que elaboramos para auxiliá-los, pois traz desde
as questões sanitárias às questões pedagógicas e orientações
específicas para a 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 do/a
estudante, bem como no trabalho do/a professor/a, por ser um
facilitador na perspectiva do tempo casa e do tempo escola,
através das Trilhas de Aprendizagem EJA; A mediação como
forma inequívoca da condução pedagógica; o uso das Salas do
Google Classroom; do Meet; do Podcast; 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 2020/2021,
seja no Tempo Formativo, no Tempo Juvenil ou no Tempo de
Aprender.

A EJA, na Bahia, busca promover uma educação diferenciada
através de um currículo não linear, contextualizando os saberes
populares aos saberes consolidados pela humanidade de modo
dialógico,
acolhedor,
problematizador,
experimental,
participativo e significativo, no chão das escolas, das suas casas,
das ruas onde trafegam, no local de onde trabalham mantendo a
conexão entre suas história de vida e de trabalho, presente em
seu Organizador Curricular, orientador do planejamento
pedagógico dos professores e é de fundamental importância que
os professores façam o seu planejamento a partir deste
organizador, pois é a partir dele que iremos homologar, no anos
de 2021, o nosso DCRB.
Este é também um momento que convidamos a todos para
socializarem suas práticas nas redes sociais, usando a
#ejaeducaçãobahia, dando visibilidade e fortalecendo o coletivo
de profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos e
empoderando seus sujeitos de direito, é hora de fazer a
diferença e contarmos nossas próprias histórias, por nós
mesmos!
Como dissemos no início do nosso texto: O tempo é agora e o
espaço é onde 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 aprendendo! 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 as suas aprendizagens.
Conjuguemos juntos, todos os dias, o verbo esperançar!

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