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É possível observar que muitos jovens e adultos no país, oriundos 

principalmente da classe trabalhadora, não concluíram a educação básica e 
possuem muitas dificuldades para retornar à escola. Faz-se necessária a 
criação e utilização de estratégias que estimulem a retomada da trajetória 
escolar por parte desses indivíduos e que possibilitem o resgate da cidadania e 
o interesse em participar ativamente da sociedade. O presente trabalho tem 
como objetivo elaborar e coordenar o curso motivacional “Crescendo no 
conhecimento”, que possui tópicos de Química com foco na modalidade 
enxerto CTS. Vale destacar que, o presente curso, destinado a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), tem apenas a função de estimular o retorno aos 
estudos, não possuindo habilitação para a certificação da educação básica, 
ficando a cargo do aluno a participação nas políticas desenvolvidas pelo 
governo. Elaborou-se o curso presencial e motivacional “Crescendo no 
Conhecimento” destinado a EJA com o oferecimento das disciplinas de 
Português e Matemática (2 h por semana); Biologia, Química, Física, História, 
Geografia e Redação (2 h a cada 15 dias). O curso ocorreu em três meses 
(11/08/2019 – 18/11/2019) na Igreja da Assembleia Deus em Santo Aleixo (Rua 
Rio Bonito 185, Poço Escuro – Magé/RJ) com aulas em dois dias de cada 
semana (sextas-feiras, de 18 as 22 h) e sábados (8 as 12 h; 14 as 16 h). Em 
relação ao Ensino de Química, foram aplicadas cinco aulas sobre os temas: 
matéria e transformações físicas, transformações Químicas e composição da 
matéria, fontes e matrizes energéticas, lixo e seus efeitos no meio ambiente e a 
Química nos desastres e problemas ambientais. As aulas seguiram os modelos 
construtivista e freireano, com atividades experimentais e debates envolvendo 
as relações sociais atreladas à Ciência e Tecnologia. O curso motivacional 
“Crescendo no Conhecimento” contou com a participação de 28 alunos, que 
possuíam faixa etária e níveis de escolaridade distintos. A metodologia 
aplicada seguiu o modelo proposto com aulas em dois dias de cada semana e 
carga horária de 8 h semanais. Em relação ao Ensino de Química, as cinco 
aulas aplicadas buscaram estimular o letramento científico e tecnológico e o 
pensamento reflexivo dos educandos, visando o desenvolvimento do senso 
crítico. Para avaliar os efeitos da criação do curso e das aulas de Química, foi 
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elaborado e aplicado um questionário, no qual os alunos responderam 
questões problematizadoras. Como resultado da análise foi possível observar 
que muitos alunos se mostraram empolgados em retomar sua trajetória 
escolar. Após um ano e meio da aplicação deste projeto questionamos aos 
alunos sobre a retomada da sua trajetória escolar. Alguns alunos conseguiram 
a certificação da educação básica pelo Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), enquanto que outros optaram 
por seguir os Cursos de EJA na modalidade presencial. Temos relatos de 
alunos cursando o Ensino Superior e Cursos Técnicos. Assim, verificou-se que 
o curso motivacional “Crescendo no Conhecimento” e o Ensino pautado na 
modalidade enxerto CTS podem ser consideradas estratégias valiosas para a 
retomada da trajetória escolar de Jovens e Adultos. 
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