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ação de extensão ?Educação de Jovens e Adultos (EJA): formação
docente, práticas pedagógicas e investigação? é um programa que
objetiva promover, de modo interdisciplinar, a formação continuada in
loco para os docentes, gestores, conselheiros municipais de educação e
lideranças locais envolvidos com a Modalidade de Educação de Jovens e
adultos e idosos- EJA, pertencentes principalmente, ao território de
abrangência do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e estudantes de
licenciatura da região. Esta ação de extensão é coordenada pelo grupo
de pesquisa GIPEJA - Grupo interdisciplinar de pesquisas em EJA e
Educação Popular: direito, políticas públicas e processos educacionais,
pertencente ao Campus Litoral Norte ? UFRGS, que em sua pesquisa
apontou a necessidade de desenvolver ações de formação in loco para
as escolas que atendem a EJA para que lhes permita ressignificar suas
concepções e suas práticas pedagógicas. Embora a legislação determine
a obrigator iedade da educação, comprova-se que a frequente
descontinuidade de políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos,
faz com que, entre outros fatores, este, têm contribuído sobremaneira
com a baixa escolarização da população dos municípios do Litoral Norte,
demonstrando a histórica situação desigual dessas populações. Assim,
indica-se, fortemente a necessidade de formação dos educadores,
gestores e comunidades em geral para assumirem o compromisso de
minimizar tais índices e garantir o direito constitucional de ter educação
voltada aos sujeitos em qualquer idade. O programa de extensão
funciona por projetos de formação continuada que está dividido em
municípios e seminários de sistematização que servirá de socialização
entre todos os participantes das escolas envolvidas. O programa tem
vigência por dois anos para dar conta das atividades de planejamento,
estudo e execução. As temáticas abordadas neste programa são:
Educação Popular e EJA; Direito à educação, gestão democrática, PPP
da escola; Práticas pedagógicas e Sistematização; Educação de Jovens
e Adultos no Contexto Educacional do Rio Grande do Sul; Sistematização
e Projeto de Investigação; Socialização dos estudos e dos projetos de
investigação (Seminário Final). Destaca-se que a ação de extensão
possibilita a participação dos docentes e dos estudantes do curso de
Licenciatura em Educação do Campo da UFGRS e de demais cursos de



licenciatura do Campus Litoral Norte e assim possibilita contribuir para a
melhoria da qualidade da educação brasileira por meio do contato direto
dos extensionistas com realidades concretas e da socialização de
saberes relacionados à temática da educação de Jovens e Adultos.


