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Resumo
Esse trabalho tem como proposta entender o planejamento de ensino PROEJA no
Instituto Federal  do Acre – Câmpus Xapuri,  podendo assim analisar e  avaliar a
prática docente no viés do curso Técnico em química na modalidade PROEJA, que
exige  uma  organização  e  didática  diferenciada  dos  outros  cursos,  pois  o
planejamento deve estar ligado a cada eixo temático, ou seja, todas as áreas do
conhecimento  precisa  estar  de  acordo  com  os  temas  propostos,  objetivando
preparar os discentes ao mercado do trabalho de forma clara e eficiente, evitando
assim a evasão. A necessidade de compreender esse processo pelos docentes os
leva  ao  empenho  da  organização  para  que  as  aulas  ocorram  harmonicamente,
assim  atraindo  o  maior  interesse  possível  dos  alunos.  Com  este  trabalho  foi
necessário  um  relato  dos  professores  e  acompanhamento  na  formulação  dos
planos  de  curso  para  entender  melhor  esse  processo  específico.  Identificar  o
melhor  planejamento  e  como  apreciá-lo  é  importante  para  que  o  encontro
professor/aluno seja agradável e proveitoso. Planejar é preciso para seguir bem no
papel docente.
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Resumo
Tiu laboro celas kompreni Edukan PROEJA planadon em la Federala Instituto el Acre
–  IFAC,  em  la  kampuso  de  la  urbo  Xapori/  AC,  povante  tiel,  analizi  kaj  taksi
instruadan praktikon en la emo de la Teknika Kurso en Kemio ĉe PROEJA modo, kiu
postulas organizon kaj diferecita de aliaj kurso,  ĉar la planado devas esti konektita
al ĉiu tema akso, tio estas, ĉiuj aeroj de scio bezonas esti en akordo kun la proponitaj
temoj, celante prepari studentojn prefesia merkato, klare kaj kompetente, evitante la
ornameco.  La  bezono  por  kompreni  ĉi procezo  por  instruistoj  kondukas  al  la
organizo  engaĝiĝo al la leciono okazos harmonie, tiel altirante la plej granda ebla
intereso  de  la  lernantoj.  Kun  ĉi laboro  estis  necesa  raporto  de  la  instruistoj  kaj
monitoranta  la  formulaĵeco  de  la  kursa  planoj  por  kompreni  pli  bone  ĉi  specifa
procezo.  Identigi  la  bona  planado  kaj  kiel  ŝati ĝin  estas  grava  al  la  kunveno
instruisto-lernanto estas agrablan kaj utilan. Plani estas necesa por sekvi bone en la
instruista funkcio.
Ŝlosilvortoj: Lernado; Strategio; Praktiko.

Abstract
This paper aims to understand the teaching planning of the PROEJA at the Federal
Institute of Acre - Campus Xapurí, thus being able to analyze and evaluate the teaching
practice  in  the  Technical  Chemistry  course  in  PROEJA,  which  requires  a  different
organization and teaching of other courses, because planning must be linked to each
thematic axis, what means that all areas of knowledge must be in accordance with the
proposed themes, aiming to prepare students to work in a clear and efficient market,
while avoiding circumvention. The need to understand this process by teachers leads to
the  commitment  of  the  organization  to  which  classes  occur  harmonically,  thus
attracting gaining the best possible interest of students. With this work, was necessary
to listen  the teachers report and monitoring them in the formulation of plans underway
to better understand this particular process. Identify the best planning and how to enjoy
it is important for meeting the teacher / student is pleasant and fruitful. Planning is
necessary to follow the teaching role as well.
Keywords: Apprenticeship; Strategy; Practice.

Introdução
O  centro  da  aprendizagem  está  no  professor,  a  organização  e

coordenação pedagógica  é um processo contínuo que o  professor  precisa  estar

atento para que o planejamento saia de acordo com o esperado, buscando articular
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a atividade escolar e a problemática do contexto social.

O planejamento é uma atividade de reflexão acerca de nossas ações,

nesse contexto e,  de como atuar, por que atuar e onde atuar. Essa mesma reflexão

se usa para todo tipo de planejamento principalmente o escolar.  As atitudes,  as

formas,  as estratégias são usadas pelos professores que pensam que planejar é

essencial  para  que  a  aula  seja  harmônica.  Gil  (2011,  p.95)  sugere  que  “o

planejamento  educacional  pode  ser  definido  como  processo  sistematizado

mediante o qual se pode conferir maior eficiência às atividades educacionais para,

em determinado prazo, alcançar as metas estabelecidas”. Nesse contexto podemos

entender que é sempre necessário sondar as necessidades dos alunos,  tentando

assim associar a organização da aula ao contexto real dos alunos.

Através  do diagnóstico de determinado público deve-se  elaborar  um

plano de ensino,  com todos os objetivos,  os conteúdos a serem abordados e as

estratégias a serem utilizadas no decorrer da classe. Libâneo (2000, p.91) aborda

que “o planejamento consiste na tomada de decisões sobre a ação e a determinação

das  tarefas  e  atividades  que  serão  realizadas  para  se  atingir  os  objetivos”.  Os

diferentes  atores  propulsores  desta  cena  no  ambiente  escolar  caracteriza  o

planejamento de ensino cada um com peculiaridades diferentes, pois em posse do

plano de aula é possível consolidar as ações planejadas. Uma mesma aula pode ser

ministrada de várias maneiras e estratégias distintas. De acordo com Gil (2011, p.

99)

“o planejamento de ensino é o que se desenvolve em nível mais concreto
e está a cargo principalmente dos professores e visa ao direcionamento
sistemático das atividades a serem desenvolvidas dentro e fora da sala
de aula com vistas em facilitar o aprendizado dos estudantes”.

Diante dessa proposta este trabalho vai apresentar o processo do 
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planejamento  de  ensino  e  institucional  na  modalidade  proeja  de  técnico  em

química  do  Instituto  Federal  do  Acre  campus  Xapuri,  entender  os  modelos  de

planejamento  interdisciplinares  nesta  modalidade.  O  proeja  trabalha  com  essa

proposta,  um trabalho mútuo e transdisciplinar,  os professores compartilham a

responsabilidade de uma boa elaboração do planejamento.

Todavia este trabalho pretende apresentar as variadas metodologias e

estratégias  para  a  organização  e  planejamento  do  Programa  Nacional  de

Integração  da  Educação  Profissional  com a  Educação  Básica  na  Modalidade  de

Educação de Jovens e Adultos do IFAC.

Com  os  objetivos  de  colaborar  com  as  formas  de  planejamentos,

executar inicial e continuadamente as metodologias que mais tendem a solucionar

problemas,  diagnosticar  de  forma  correta  e  que  coincida  com  a  realidade  dos

alunos proeja e identificar a dificuldades encontradas pelos professores nas ações

dos planejamentos.

O  trabalho  docente  é  de  suma  importância  para  o  desenvolvimento

cognitivo  do  estudante,  para  que  isto  ocorra  é  necessária  à  dedicação  em

compreender o processo de ensino. Planejar faz parte desse processo,  é estar de

acordo com as exigências para discorrer e manipular os conteúdos.

No Instituto Federal do Acre Câmpus Xapuri o planejamento no PROEJA

exige que o professor faça a sua organização tendo como base os eixos temáticos.

Um  planejamento  cooperativo,  em  que  o  grupo  de  docentes  atuantes  nessa

modalidade  precisa  organizar  suas  aulas.  Um  tema  hoje  dessa  modalidade  é

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. Nessa perspectiva os docentes das áreas:

Saúde e segurança no trabalho, Biologia, Língua portuguesa, Química Inorgânica,

Metodologia Científica, História, Sociologia, Filosofia e Práticas profissionais 
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trabalham  em  conjunto  no  planejamento  das  disciplinas  associadas  aos  eixos

temáticos proposto no curso técnico em química. Para alcançar essas propostas se

pode atentar para os objetivos do PROEJA que se propõe  a assumir a condição

humanizadora da educação, que se faz ao longo da vida, nos termos da Declaração

de Hamburgo sobre Educação de Adultos, de 1997.

Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como um processo
desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e
das  comunidades,  fortalecendo  a  capacidade  de  lidar  com  as
transformações  que  ocorrem  na  economia,  na  cultura  e  na  sociedade
como um todo;  promove  a  coexistência,  a  tolerância  e  a  participação
criativa e crítica dos cidadãos em suas comunidades, permitindo assim
que as pessoas controlem seus destinos e enfrentem os desafios que se
encontram à frente. É essencial que as abordagens referentes à educação
de adultos, estejam baseadas no patrimônio cultural comum, nos valores
e  nas  experiências  anteriores  de  cada  comunidade,  e  que  sejam
implementados de modo a facilitar, estimular o engajamento ativo e as
expressões dos cidadãos nas sociedades em que vivem. (UNESCO, 1997,
p. 89-90).

O Câmpus Xapuri inova pedagogicamente com essa modalidade,  pois

para alcançar esses objetivos precisa-se entender como ocorre os planejamentos

dos docentes associados aos eixos temáticos, todo esse ensino diferenciado é para

tentar  levar  a  esse  público,  que  exige  toda  uma  metodologia  para  atender

eficazmente essa modalidade. 

Diante  disso,  como  por  exemplo,  os  professores  de  filosofia,  língua

portuguesa,  língua  estrangeira  trabalhariam  seus  conteúdos  ligados  a  essa

temática. Os planejamentos ligados a esse processo necessitam de ações eficientes.

De acordo com Neves para:

conceber planejamento como eficiência, como transformação e mudança.
Planejamento tem que ser visto como processo, porque não é estático, é
ação  permanente  com  reflexão  e  ação  coletiva  e  individual;  como
ferramenta porque age e intervém na realidade construindo o futuro e
como arte porque transcendem ideias, emoções e amplia culturas.
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Os bons planejamentos muitas vezes ficam engavetados e esquecidos.

As  escolas  deixam  de  apoiar  certos  professores,  porque  pensam  que  certas

atividades custam caro e não compensa, deixando assim de valorizar o trabalho

dos  professores.  O  apoio  da  instituição  é  de  suma  importância  pois  age  como

transformação e mudança.

No Instituto Federal do Acre – Câmpus Xapuri os professores recebem

todo o apoio da instituição para todo e qualquer planejamento bem elaborado,

diante disso os professores são bem respaldados em suas aulas. O professor de

Filosofia na temática segurança e saúde no trabalho planeja sua aula com imagens

e filmes sobre a revolução industrial  enfatizando historicamente o trabalho e a

ética  profissional,  enfocando  também  o  relacionamento  interpessoal  e  as

inteligências múltiplas, leva para um viés histórico e atual, fazendo analogias do

trabalho  atual  com  o  da  época,  mostrando  filmes  que  reforçam  estas

possibilidades. Neves salienta que: 

pode-se  nomear  planejamento  como  a  etapa  mais  importante  de
qualquer  projeto  pedagógico.  Sem  contar  que  esse  é  o  momento  de
definir os objetivos, as prioridades e as estratégias da ação docente. E é
nele que o educador deposita seu conhecimento em favor de um período
de trabalho com maior qualidade no processo educativo.

Nesse processo educativo o professor levanta ações que possibilitem

atingir os objetivos do PROEJA, essas estratégias o ajudam a associar a temática

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO à filosofia que remete a filosofia do corpo e

ao trabalho.

Nessa  mesma  temática  a  professora  de  língua  portuguesa  aborda  o

conteúdo  instrumento  de  socialização,  como  comunicar-se  e  compreensão  das

funções da língua. A professora organizou suas aulas fazendo cartazes com vários

diálogos e com o uso de imagens abordando situações no trabalho e pessoas 
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falando como manter a saúde e segurança no trabalho,  comentar e estabelecer

relações com o que já foi estudado nas outras disciplinas. Com isso os alunos serão

capazes de adquirir e usar o discurso direto e indireto em narrativas. Ser capaz de

usar, com correção, as diversas formas de discurso nas narrativas, é fundamental

para o enriquecimento da capacidade de escrever.

Já os professores de língua estrangeira trabalham textos relacionados à

área na língua estudada, ou seja, nessa perspectiva ao pensarmos em ocupações e

profissões de um modo geral, pensamos automaticamente nas atribuições de cada

uma delas, o que cada profissional faz. Assim, pode-se ensinar como dar definições

em inglês. Em língua espanhola o planejamento é fomentar a cultura da prevenção

de acidentes e a responsabilidade de cada profissional no uso dos equipamentos

disponíveis, então adquirir vocabulário espanhol específico para nomear materiais

e equipamentos de prevenção em acidentes.

As temáticas seguem esse mesmo viés de planejamento, os conteúdos

são:  segurança  e  saúde  no  trabalho,  economia  solidaria  e  trabalho,  cultura  e

trabalho, qualidade de vida, consumo e trabalho, diversidades e trabalho, tempo

livre  e  trabalho,  juventude  e  trabalho,  meio  ambiente  e  trabalho,  emprego  e

trabalho, trabalho no campo, tecnologia e trabalho, globalização e trabalho, mulher

e  trabalho.  O  curso  técnico  em  química  na  modalidade  PROEJA  segue  seu

planejamento  em  conjunto  interdisciplinar  e  transdisciplinar,  o  ensino  nessa

modalidade exige metodologia diferenciada e dedicação por parte do docente que

tem o dever da sua docência, trabalhar prevendo o que virá.  Paulo Freire (P. 26,

2006) sugere:

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão.  Uma  de  suas  tarefas  primordiais  é  trabalhar  com  os
educandos a rigorosidade metódica com que deve se aproximar dos 
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objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver
com o discurso bancário meramente transferidor do perfil do objeto ou
do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no
tratamento  do  objeto  ou  do  conteúdo,  superficialmente  feito,  mas  se
alonga  à  produção  das  condições  em  que  aprender  criticamente  é
possível.  E  essas  condições  implicam  ou  exigem  a  presença  de
educadores  e  de  educandos  criadores,  instigadores,  inquietos,
rigorosamente  curiosos,  humildes  e  persistentes.  Faz  parte  das
condições em que aprender criticamente é possível à pressuposição por
parte  dos  educandos  de  que  o  educador  já  teve  ou  continua  tendo
experiência da produção de certos saberes e que estes não podem a eles,
os  educandos,  ser  simplesmente  transferidos.  Pelo  contrário,  nas
condições  de  verdadeira  aprendizagem  os  educandos  vão  se
transformando em reais  sujeitos  da  construção e  da  reconstrução do
saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo.

Sabe-se que o professor atuante precisa fazer parte do processo junto

com os alunos e a coordenação, assim, a harmonia da instituição com o todo é

inevitável.  Planejar  é  concretizar  o  que  se  almeja,  realizar  o  que  se  pretende,

seguindo a metodologia traçada,  seguindo rotinas,  definindo a metodologia e os

objetivos e a avaliação. 

Conclusão

O bom desempenho docente está ligado ao planejamento adequado. Os

professores do Instituto Federal do Acre Câmpus Xapuri buscam sempre planejar

suas  aulas  ligadas  à  realidade  dos  alunos.  O  PROEJA  tem  a  necessidade  de

professores interessados as suas histórias para poder planejar e levar para o viés

de suas identidades. É um trabalho em longo prazo que exige dedicação e amor.

Sabemos que os professores devem estar além da sala de aula, para que a docência

siga  harmonicamente  deve  haver  manutenção  continua  dos  planejamentos.  A

realidade de mundo de cada aluno é importante para podermos associar os 
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conteúdos à prática pedagógica,  então planejar é preciso.  Segundo Vasconcellos

(1999):

planejar  ajuda  a  concretizar  aquilo  que  se  almeja  e  aquele  algo  que
planejamos é possível  acontecer,  pois de certa forma,  interferimos na
realidade. É querer mudar algo,  vislumbrar a possibilidade de realizar
determinada ação. É acreditar na possibilidade de mudança da realidade.
Isso significa que a própria ação de planejar pode interferir na realidade,
pois  ao  mobilizar  ideias  para  registrar  o  planejamento  já  estamos
pensando em mudança.

Pode-se mudar a  realidade na educação.  Os  professores  são a chave

para que o sucesso educacional ocorra, são transformadores e responsáveis pelo

futuro  de  tantos  que  muitas  vezes  sem  perceber  se  enveredam  por  caminhos

tortuosos, muitas vezes por falta de um incentivo e estímulos. É isso que acontece

no  PROEJA  do  IFAC-  Câmpus  Xapuri  existe  o  companheirismo  entre

professor/aluno,  diante  disso  o  planejamento  sempre  vai  seguir  os  rumos  do

sucesso.
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