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GUIA DE ESTUDO
Caro cursista!

E

stamos na quinta disciplina do curso de Especialização Educação de Jovens e Adultos para a Juventude. Nesta
disciplina refletiremos sobre a Juventude e a relação dela com o mundo do trabalho. Organizamos esta temática em
quatro unidades, iniciando pelos conceitos e as formas de trabalho, o trabalho como princípio educativo e os principais
teóricos da educação e trabalho. Na segunda unidade vamos nos debruçar sobre as relações de trabalho e educação na
sociedade capitalista. Na terceira refletiremos sobre os programas educativos que relacionam educação e trabalho. E na
quarta sobre a organização da EJA em nosso estado, as experiências de educação e trabalho e seus desafios. Esperamos,
desta forma, que este trabalho através da leitura, discussão e produção de textos, possa suscitar o interesse de vocês
acerca do tema, de modo que venham ao longo e mesmo após o curso continuar e aprofundar cada vez mais os estudos
e pesquisas sobre essa temática. Em caso de dúvidas nos colocamos a disposição.
Bons Estudos!
Antônio Marcos e Rosangela
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Período da Disciplina:
De 23/02/2015 a 22/03/2015
Presencial: 07/03/2015

Carga Horária:
30 horas (26 hs a distância + 4 hs presenciais)

Material:
•

Texto base: EJA e o mundo do trabalho, organizado em quatro unidades.

Atividades:
Atividade 1
1º texto – enviar até 02/03/2015
2º texto – enviar até 09/03/2015
3º texto – enviar até 14/03/2015
4º texto – enviar até 20/03/2015
Esta atividade diz respeito a produção de textos reflexivos por parte dos cursistas, a partir das questões
orientativas que estão presentes ao final de cada unidade do texto base.
Para isso, sugerimos que o cursista leia o texto base, as sugestões de textos complementares e, se possível,
assista aos vídeos. Participe dos fóruns de discussão e elabore um texto ao final de cada unidade.

Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem
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Atividade 2
postar as reflexões, bem como os comentários acerca das reflexões dos pares e a interação com os tutores no
mesmo prazo da produção de cada texto, acima.
Ao longo do texto base estão presentes algumas questões referentes as diversas temáticas, cujas reflexões
devem ser postadas com o objetivo de fomentar a discussão no fórum e fortalecer o diálogo entre os cursistas,
e entre cursistas e tutores, propiciando através deste processo a construção de conhecimentos.

Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem

Atividade 3 – participação de debate entre 21/03/2015
Em geral o processo de construção de conhecimentos se dá em algumas etapas: a leitura da realidade; as
implicações desta realidade e sua complexidade: e a intervenção na realidade.
Nesta atividade propomos que o cursista elabore uma proposta de intervenção, resultado do processo de
construção de conhecimento ao longo da participação neste módulo.

Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem
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Critérios de Avaliação:
Tipo

Critérios

Valor
Nota

Data de entrega

Atividade 1

Produzir textos reflexivos a partir da
leitura de cada unidade com coerência
e coesão.

2,0

Conforme calendário no
texto

Atividade 2

Participação nas discussões do fórum,
postando suas reflexões, dúvidas e
interagindo com os demais membros.

2,0

Durante todo curso

Atividade 3

Elaboração de uma proposta de
intervenção para os jovens da EJA, que
integre educação e trabalho, em uma
perspectiva emancipatória.

3,0

Até o dia 22/03

Atividade 4

Avaliação final presencial, elaboração de
texto síntese das discussões realizadas
no módulo.

3,0
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Organização de Estudo - Sugestão
Assim como nos demais módulos enviamos uma proposta orientativa da organização dos estudos para os cursistas.

Semana

Período

Horas de
estudo
semanal

1º Semana 10 à 15/11/14

23/02 a 02/03/2015

08 horas

1h e 20 min. (6 dias)

2º Semana 15 à 20/11/14

03 a 09/03/2015

07 horas

1h por dia (7 dias)

3º Semana 20 à 25/11/14

07/03/2015

05 horas

1h (5 dias)

4º Semana 25 à 30/11/14

10 a 15/03/2015

05 horas

1h (5 dias)

5ª semana 30 à 05/12/14

16 a 22/03/2015

06 horas

1h (6 dias)

TOTAL 06 SEMANAS

(*) aula presencial

31 HORAS

HORA DE ESTUDO DIÁRIO
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EQUIPE

Coordenador do Curso
Marcel Thiago Damasceno Ribeiro
Vice-Coordenadora
Marilza Castilho
Coordenação de Tutoria
Angela Denardi
Coordenadora do Comitê Gestor Institucional - COMFOR
Edna Lopes Hardoim
Autores do Material
Antônio Marcos Passos de Mattos
Rosangela Carneiro Góes
EQUIPE TÉCNICA
Modelador do Ambiente Virtual de Aprendizagem
Ozeias Abe
Diagramação
Guilherme Góes de Mattos
Direitos reservados para a Universidade Federal de Mato Grosso

