
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E GESTORES DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VIDEIRA E REGIÃO1

Morgana Dreon2; Inês Soares Nunes Poggio3; Jane Suzete Valter4

Resumo
 
A trajetória histórica dos sistemas educacionais brasileiros tem colocado os jovens e 
adultos não escolarizados em condições desiguais e, na maioria das vezes, alijados 
dos processos e acesso ao mundo do trabalho. Hoje, milhões de brasileiros ainda 
não se beneficiam do direito ao ingresso e permanência na escola. Para minimizar 
os impactos dessa realidade o governo brasileiro tem criado políticas públicas que 
possam  contribuir  com  redução  das  desigualdades  e  construção  da  cidadania. 
Considerado o contexto da educação brasileira, em particular no que se refere às 
políticas públicas educacionais de educação de jovens e adultos, o Instituto Federal 
de  Ciência  e  Tecnologia  –  Campus  de  Videira  propõe  um  curso  de  formação 
continuada para professores e outros profissionais da educação que atuam na EJA, 
com a intencionalidade proporcionar a construção de conhecimentos que contribuam 
com a melhoria na qualidade do ensino na Educação de Jovens e Adultos. O curso 
será  oferecido  em  quatro  módulos,  totalizando  160h  de  formação.  Com  isso, 
pretende-se apresentar e aprofundar elementos e especificidades da Educação de 
Jovens e Adultos - EJA na atualidade, abordando seus aspectos históricos e práticos 
com vistas a ampliar as discussões na formação contínua de professores e gestores 
atuantes na educação básica.
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