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ATIVIDADE : 

Assistir ao vídeo: 

“Este lado para cima” - 

Capacitar Brasil

• O vídeo deverá ser exibido ao grupo, 
de acordo com a tecnologia disponível 
na escola (projetor multimídia, DVD, 
computador).

• O vídeo está disponível na página da 
Semana Pedagógica. 

• Antes de iniciar a exibição, o (a) 
pedagogo (a) mediador (a) deverá ler 
aos participantes as informações e a 
sinopse do vídeo apresentadas abaixo.

• Durante a exibição do vídeo os 
professores deverão anotar os pontos 
que consideram significativos.

Tempo previsto: 10 minutos.

Sinopse: 

Este lado para cima – é uma animação 
sobre um “analfabeto digital” e um clipe 
do Elvis Presley. 

Analfabetismo digital: É uma expressão 
relativamente nova, e não se associa às 
letras, mas sim a exclusão digital.

Após assistir ao vídeo, vamos realizar a 
atividade.

4º momento - tarde

No trabalho que será realizado neste dia, daremos uma atenção 
especial a ação pedagógica na Educação de Jovens e Adultos integrada 
a Educação Profissional. 

Este momento está organizado em quatro atividades:

• Assistir ao vídeo, no grande grupo.

• Reflexão no grande grupo. 

• Leitura de texto.

• Trabalho prático.
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ATIVIDADE : 

Leitura do texto em 

pequenos grupos: 

“Educação de Jovens 

e Adultos e Educação 

Profissional” - DEEIN

• O (a) pedagogo (a) mediador (a) 
deverá imprimir previamente cópia 
do material de estudo referente a 
esta atividade (Anexo – “Educação 
de Jovens e Adultos e Educação 
Profissional”).

• Organizar pequenos grupos.

• Cada grupo deverá realizar a leitura 
do texto proposto.

Tempo previsto: 1 hora

Após a leitura do texto, “Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Profissional”, 
vamos realizar a atividade.

ATIVIDADE : 

Reflexão no grande grupo

• Reflexão/discussão em grande grupo.

• O (a) pedagogo (a) mediador (a) deverá 
provocar a reflexão dos professores 
incentivando-os a comentarem o 
vídeo e a questão apresentada.  

• Não existe a necessidade de registro 
das discussões.

Tempo previsto: 30 minutos.

Questão: 

Professor(a)!

Se o aluno jovem, adulto e idoso 
encontram dificuldades em relacionar os 
conhecimentos adquiridos ao longo do 
tempo com as atuais tecnologias, como 
os professores enfrenta essa inabilidade 
em sala de aula, quando alguns não 
apresentam conhecimento, ou pouco 
domínio na utilização da tecnologia como 
recurso didático?  
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ATIVIDADE : 

Trabalho prático

• O (a) pedagogo (a) mediador (a) deverá organizar pequenos grupos. 

• Cada grupo deverá selecionar conteúdos trabalhados na Educação de Jovens 
e Adultos – EJA e da Educação Profissional na sua escola e elaborar uma aula-
atividade (uma aula prática), sempre pensando na integração entre os conteúdos 
dessas etapas, tendo como referência o texto lido na atividade anterior.

• O (a) pedagogo (a) mediador (a) deverá organizar conteúdos diferentes para 
os grupos, exemplo: um grupo organiza uma aula de culinária, outro grupo de 
tecelagem, outro grupo de ... 

• Cada pequeno grupo deverá apresentar sua aula à plenária.

• O (a) pedagogo (a) mediador (a) deverá direcionar a apresentação das aulas.

Tempo previsto:  2 horas 


