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Ações de fortalecimento de contextos escolares periféricos: 

acompanhamento linguístico-pedagógico a práticas de letramento no 

ensino remoto para jovens a adultos 

 

1. Apresentação 

 

A interrupção das aulas presenciais como forma de combate à pandemia de Covid-

19 gerou a necessidade de implementação do “ensino remoto” como alternativa de 

seguimento do ano escolar nas escolas públicas e privadas do estado de Goiás. No 

contexto do sistema público de ensino, essa implementação somou-se a outras 

dificuldades e precariedades já acumuladas na modalidade presencial, notadamente nos 

contextos periféricos que atendem estudantes em condições socialmente desfavoráveis. 

Neste projeto propomos o acompanhamento colaborativo e fortalecedor de um 

segmento discente desse contexto, estudantes da educação de jovens e adultos (EJA), 

junto a uma instituição escolar com a qual já mantemos relações de pesquisa e parceria 

(o Colégio Estadual Mané Ventura).  

O colégio parceiro, situado no bairro Papillon Park de Aparecida de Goiânia, atende 

cerca de 500 estudantes da comunidade local, sendo 127 deles alunos da EJA (no 

período noturno). Por decorrência de sua situação periférica, somada às questões 

socioeconômicas comuns aos estudantes do EJA no Brasil (COSTA, 2015), a 

vulnerabilidade e a dificuldade de acesso às orientações, aos materiais de estudo e às 

ferramentas e recursos para o devido acesso do ensino a distância produzem uma 

precarização do ensino e o distanciamento dos estudantes, gerando o abandono escolar.  

 

2. Objetivos 

 

● Conhecer e colaborar com as práticas do ensino remoto já aplicadas pela escola; 



● Compreender limites, demandas e possibilidades dessas práticas e propor 

alternativas; 

● Estudar, analisar e descrever as práticas do ensino remoto acompanhadas. 

● Analisar o quadro de evasão escolar e colaborar com ações visando a sua 

redução. 

 

3. Metodologia 

 

O relacionamento entre professor, coordenador acadêmico e estudantes da UFG 

se dará por meio dos recursos do GSuite institucional da UFG (google meet e 

google sala de aula). Assim também interagiremos com professores da escola 

parceira que usam os mesmos recursos. Como parte do estudo e aprofundamento nas 

práticas pedagógicas, o acompanhamento individualizado de alunos com maior 

dificuldade de acesso será realizado com vias de estender o alcance do colégio e do 

projeto na modalidade de ensino remoto. 

A partir do reconhecimento, compreensão e reflexão sobre as práticas já em 

andamento na escola, o grupo deste projeto discutirá e proporá formas de 

acompanhamento e colaboração com as atividades em curso, para, então, passar a 

colaborar diretamente com os estudantes. Quando necessário, mídias sociais 

diversas serão utilizadas, guardados os devidos cuidados no uso de meios não 

institucionais.  

Além da colaboração, o foco das ações é o fortalecimento dos sujeitos das 

práticas, sejam professores ou alunos, com especial atenção às condições de acesso e 

de estabilidade cognitivo-afetiva no caso dos alunos. A assistência e a orientação 

com vistas à educação e à alfabetização digital dos professores se processará de 

forma a fortalecer sua atividade mantendo-se sua autonomia como docente. O 

projeto buscará construir propostas e sua implementação na escola e em seu 

ambiente virtual de aprendizagem para promover o maior e melhor acesso digital 

aos professores e estudante, como o estabelecimento de Hotspots de Wifi em áreas 

estratégicas ao redor da escola. 

Não havendo contato direto possível, por falta de acesso, o grupo também 

participará da produção de apostilas e da correção de tarefas que são entregues em 

papel aos estudantes pela Direção do Colégio.  

 



 

 

4. Cronograma 

22 set. 2020 Início das atividades da PCC. Primeiro encontro virtual. 

Planejamento. 

Setembro 2020 Reunião virtual com professores e direção escolar. 

Seguimento das atividades do grupo via Sala de aula.  

Outubro 2020 Início do acompanhamento dos alunos. Continuidade do 

contato com os professores. Seguimento das atividades do 

grupo via Sala de aula e de encontros virtuais síncronos.  

 

Novembro 2020 Continuidade do acompanhamento dos alunos e do 

contato com os professores. Seguimento das atividades do 

grupo via Sala de aula e de encontros virtuais síncronos.  

Dezembro 2020 Finalização das atividades de acompanhamento com os 

alunos. Seguimento das atividades do grupo via Sala de 

aula e de encontros virtuais síncronos.  

03 jan. 2021 - 14 jan. 

2021 

Discussão e elaboração do relatório final. 

Acompanhamento via GSuit. 

15 jan. 2020 Final das atividades. Prazo final para entrega do relatório. 
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