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1. INTRODUÇÃO

      A Educação em e para os Direitos Humanos contempla o sujeito

envolvido no processo de ensino e de aprendizagem para além do

aspecto cognitivo. Compreende o ser humano de forma integral

dentro da sociedade na qual está inserido, considerando seus

aspectos social e emocional, que também influenciam nas suas

aprendizagens escolares.

      Nessa perspectiva, a educação  das pessoas idosas preocupar-

se-á não só com o direito à educação, mas com os reais anseios e

especificidades dessas pessoas, proporcionando atendimento

educacional adequado a essa realidade, alinhado à promoção de

vida ativa na sociedade e de bem-estar físico, emocional e social.

      Para atingir as necessidades integrais do idoso, o planejamento

pedagógico deve envolver todas as etapas e modalidades da

Educação Básica. Além disso, esse planejamento deve contribuir

para erradicar estereótipos negativos relacionados a esse público

e para implementar novas concepções e ações que garantam o

envelhecimento saudável e ativo.

    Entende-se que o trabalho pedagógico cooperativo na Rede

Pública de Ensino do Distrito Federal pode contribuir para  o

processo de ensino e de aprendizagem que atenda à população

idosa, tanto de forma direta como de forma indireta, conferindo a

ela as mesmas oportunidades de aprendizagens oferecidas aos

mais jovens e favorecendo a construção de uma sociedade mais

justa, igualitária e inclusiva.

      O Estado, em diferentes esferas, deve conferir especial atenção ao

envelhecimento populacional, processo que se intensifica  no Brasil e

que requer políticas públicas e demais ações que garantam às pessoas

idosas um percurso de vida sadio, participativo e livre de preconceitos.

Cabe destacar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE),

a expectativa  de vida  da  população  brasileira atingiu a média de 73,1 
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anos para os homens e 80,1 anos para as mulheres em 2019, e
estima-se que 1 (um) em cada 4 (quatro) brasileiros terá 65 anos
ou mais em 2060. Quanto ao Distrito Federal, a expectativa de vida
ao nascer registrada em 2019 era de 78,9 (IBGE, 2019).
   Destaca-se que, especificamente no DF, segundo a Pesquisa
Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2018, a população
idosa tem se expandido e é de, aproximadamente, 303.017 pessoas,
concentrada nas Regiões Administrativas (RA) de Ceilândia, Plano
Piloto e Taguatinga (DISTRITO FEDERAL, 2020).
      Outro dado relevante, conforme a PDAD 2018, é que a maioria
da população idosa é formada por mulheres entre 60 e 69 anos,
casadas, chefes de família e aposentadas. Dessa forma, conhecer
bem a realidade dessa população torna-se indispensável para que
as políticas públicas possam ser elaboradas com mais eficácia e
eficiência.
       Compreende-se que atender às necessidades do público idoso
é algo que não se limita à oferta de escolarização em turmas de
Educação de Jovens e Adultos (EJA). É necessário criar ambientes
que valorizem suas vivências e experiências, que devem ser
acolhidas no processo de ensino e de aprendizagem dos demais
públicos atendidos pela Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF).
    A criação desses ambientes objetiva combater o preconceito
geracional e valorizar a pessoa idosa em sua integralidade, como
sujeito ativo da sociedade, que possui saberes acumulados em sua
vivência e como memória viva dos processos históricos pelos quais
passou, entre esses o da constituição do Distrito Federal, suas
diversas Regiões Administrativas e municípios do entorno.    
      Essa visão é positivada no ordenamento jurídico brasileiro em
diversos instrumentos normativos, a começar pela Constituição de
1988, que, em seu artigo 205, concebe a educação como “direito de
todos e dever do Estado”, estando voltada ao “pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).
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       No artigo seguinte, a Carta Magna apresenta os princípios segundo
os quais o processo de ensino deve ser ministrado, como o da
igualdade de condições para acesso e permanência na escola (inciso I)
e o da garantia do direito à educação e ao ensino ao longo da vida
(inciso IX).
     A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº
9.394/1996, em seu artigo 3º, apresenta novos princípios, dentre os
quais a valorização da experiência  extraescolar e a vinculação entre a
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, (incisos X e XI,
respectivamente). 
       Ainda no âmbito nacional, a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei
nº 8.842/1994, no artigo 10, inciso III, apresenta como competências
da área de educação, entre outras:

a) adequar currículos, metodologias e material didático aos
programas educacionais destinados ao idoso;
b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino
formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de
forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o
assunto; 
[...]
d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de
comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de
envelhecimento;
e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino a
distância, adequados às condições do idoso [...] (BRASIL, 1994).

    O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, Meta 9,
apresenta as seguintes estratégias voltadas ao público idoso:

9

Orientações Pedagógicas voltadas à Política Distrital do Idoso

Estratégia 9.1 - assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade
própria;

Estratégia 9.3  -  implementar ações de alfabetização de jovens e
adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;

Estratégia 9.12 - considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos,
as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de
erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e
atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de
programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e
experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da
velhice nas escolas.



      No âmbito do Distrito Federal (DF), a legislação local trouxe para
seu terreno de ação dispositivos já apontados na legislação nacional
citada, acrescendo-a de elementos que abordam as especificidades da
realidade distrital.
       A Política Distrital do Idoso - PDI (Lei Distrital nº 3.822/2006)   vai
ao encontro da PNI no que refere às ações da área de educação,
incluindo novos pontos a serem observados pelo poder público,
conforme artigo 7º, alíneas “g” e “h”.
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Artigo 7º
[...]
VIII – na área da Educação:
[...]
g) criar mecanismo de inserção do idoso na rede escolar, integrando-
o por meio das suas vivências e experiências;
h) estender para a zona rural os programas de alfabetização;
[...]

    Quanto ao Plano Distrital de Educação (PDE), Lei Distrital nº
5.499/2015, as metas e as estratégias dispostas retomam as
orientações presentes no PNE, mas se atentando à realidade do
Distrito Federal. Dessa forma, são apresentadas metas para a
universalização da alfabetização e redução do analfabetismo
funcional entre a população jovem, adulta e idosa. Com destaque
para a Meta 9, estratégias 9.11 e 9.19.

Estratégia 9.11 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15
anos ou mais para 99,5% até 2018 e, até o final da vigência deste
Plano, universalizar a alfabetização entre jovens, adultos e idosos,
assegurando continuidade da escolarização básica na rede pública de
ensino e reduzir em 75% a taxa de analfabetismo funcional, em
cumprimento à Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 225 e art. 45 do
Ato das Disposições Transitórias).
9.19 – Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as
necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de
universalização da alfabetização, ao acesso a tecnologias
educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do
envelhecimento e da velhice nas escolas

   Conforme disposto nos normativos vigentes nota-se que o
atendimento a esse público demanda atenção das diversas áreas desta
Secretaria de Estado  de  Educação do DF,  a  partir de  dois  enfoques: o 



atendimento direto a esse público, realizado por meio da oferta da EJA,
da Educação Profissional, dos Centros Integrados de Línguas, além de
programas, projetos e demais ações; e o atendimento indireto, aquele
focado na valorização da pessoa idosa e no combate ao preconceito por
ela sofrido, que permeia todo o atendimento educacional
disponibilizado.
       Dessa forma, estas Orientações Pedagógicas foram elaboradas com
o objetivo de apresentar possibilidades e estratégias para inserção
dessa política no contexto educacional, compreendendo a necessidade
de não só discutir, mas também de criar ações destinadas ao respeito e
à compreensão do processo de envelhecimento por toda a sociedade.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO
PEDAGÓGICO

        A população idosa é, frequentemente, alvo de estigmatização. Por
vezes, ela é retratada como um grupo de pessoas improdutivas ou
fragilizadas, resultado do preconceito geracional que permeia a
sociedade, fruto da cultura que valoriza a juventude e o novo em
detrimento da velhice e do antigo. 
       Tal discriminação relega a pessoa idosa ao ostracismo e enxerga o
processo de envelhecimento como algo prejudicial por natureza, não
como o amadurecimento e o acúmulo de conhecimentos, mas como o
mero definhamento de um estado de plena atividade e inserção no
mundo, atingido, supostamente, entre a juventude e a primeira
metade da fase adulta. Dessa forma, esse processo é encarado apenas
por seus efeitos adversos, como o declínio das capacidades físicas e o
surgimento ou o aumento da incidência de enfermidades.
        Com o objetivo de ampliar e/ou transformar a visão sobre o idoso
e o envelhecimento, defende-se a necessidade de inserção da política
de atendimento ao idoso no contexto escolar, possibilitando o
reconhecimento da pessoa idosa em sua integralidade, como sujeito
social ativo, valorizando todas as suas ricas experiências e memórias.
Para tanto, o Planejamento Pedagógico deve considerar a realidade
na qual o público idoso está envolvido, considerando os seguintes
aspectos:

2.1 Aspecto Social 
        Existe a construção de um discurso que tenta contornar a simples
menção do processo de envelhecimento por meio de idealizações ou
eufemismos (como o próprio termo “idoso” em substituição a “velho”
ou expressões, como “melhor idade”) ou, em contrapartida, a
utilização da figura estereotipada de uma pessoa idosa, geralmente
apoiada em uma bengala ou, por natureza, ingênua, como em uma
espécie de segunda infância.
      Ademais, a população idosa também é alvo de diversos atos de
violência, em decorrência tanto do preconceito e da desvalorização 
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Violência física: constituída tanto por pequenas agressões que
não deixam sinais quanto por atos que são mais graves;
Violência psicológica: agressões verbais, tratamento com
menosprezo, desprezo, ou demais atos que provoquem
humilhação, sofrimento emocional ou afastamento do convívio
familiar, assim como atos que exponham a pessoa idosa a
situações que ensejam tais condições;
Negligência: recusa ou omissão de cuidados. Quando há ausência
de amparo ou assistência por parte das pessoas responsáveis por
assistir a pessoa idosa, está se falando em abandono;
Violência institucional: qualquer tipo de violência contra a
pessoa idosa praticada em ambiente institucional (público ou
privado);
Abuso financeiro: exploração imprópria ou ilegal ou uso não
consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros;
Violência patrimonial: qualquer prática ilícita que comprometa o
patrimônio da pessoa idosa;
Violência sexual: prática sexual ou erótica sem consentimento;
Discriminação: comportamentos discriminatórios, ofensivos,
desrespeitosos em relação à condição física característica de uma
pessoa idosa, desvalorizando e inferiorizando-a simplesmente
por sua condição.

que essa população sofre quanto de alguma possível fragilidade em
que a pessoa idosa se encontre. A violência contra a população idosa
possui múltiplos fatores e pode ter consequências visíveis (morte ou
ferimentos) ou invisíveis (como sofrimento, desesperança, depressão
e medo). A cartilha Violência contra a Pessoa Idosa - vamos falar
sobre isso? Perguntas frequentes sobre os direitos da pessoa idosa
(BRASIL, 2020) elenca os tipos de violência:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

       Destaca-se que a 4ª edição do Mapa da Violência contra a Pessoa
Idosa (2019), publicada, em conjunto, pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e pela Defensoria Pública do
Distrito  Federal  (DPDF), informa  que, no ano de 2018, houve 9.700 
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 (nove mil e setecentas) denúncias de violência contra a pessoa idosa
no DF, havendo um aumento de 10,97% no número de registro no
Disque 100 de 2017 para 2018, tendo saltado de 693 (seiscentos e
noventa e três) para 769 (setecentos e sessenta e nove) registros.
        Um ponto importante é que a violência praticada especificamente
contra a pessoa idosa soma-se a outros tipos praticados contra os
demais grupos vulneráveis (mulheres, negros, indígenas, população
LGBTQIA+, estrangeiros).
        Nesse contexto,  a escola surge como elemento fundamental para
o combate e a superação do preconceito contra a população idosa e o
processo de envelhecimento, uma vez que a escolarização permite a
essa população  compreender seus direitos, além de proporcionar
ambiente de valorização de seus conhecimentos e práticas. Já no
atendimento às demais faixas etárias, a abordagem do tema permite o
enfrentamento às diversas formas de violência, desrespeito e
preconceito.

2.2 Aspecto Físico
    O processo de envelhecimento traz consigo alterações que podem,
naturalmente, diminuir a qualidade de vida da pessoa idosa. Em face dessa
realidade, compreende-se que a prática corporal, como articuladora dos
saberes humanos, pode promover momentos que favoreçam a ampliação
dessa qualidade de vida, a interação com outras pessoas, além de maior
integração social, tanto no espaço escolar quanto fora dele.
      No que se refere ao contexto escolar, Kunz (1998, p. 13 apud ARAÚJO,
2008) justifica e defende sua concepção crítico-emancipatória com a
intenção de esclarecer as razões e as necessidades de introduzir uma nova
forma de tematizar o ensino, neste caso, o ensino do movimento humano.
       O caminho didático pedagógico de cunho transformador na prática da
Educação Física se daria com a ação comunicativa do “movimentar-se”,
emancipando os estudantes com foco crítico-reflexivo da realidade da
cultura corporal. Assim, a prática corporal, que é essencial em todas as fases
da vida humana, quando realizada de forma adequada, especialmente pela
pessoa idosa, favorece, dentre outras possibilidades, alguns aspectos, como: a
melhoria do funcionamento do corpo e do desempenho das atividades
cotidianas, além de proporcionar a ampliação da funcionalidade cognitiva.
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  Dessa forma, o ambiente pedagógico necessita fomentar o
desenvolvimento dos saberes ligados à cultura corporal de forma
sistemática e alinhada à realidade dos estudantes, no caso tratado, dos
estudantes idosos, para que eles, apropriando-se desses
conhecimentos, possam usufruir melhor e com mais saúde do seu
tempo, das suas atividades diárias, dos momentos de lazer (com ou
sem a família e em outras situações) e vivências que fortaleçam sua
ação/atuação em sociedade.
    Considerando a relevância de se propiciar situações, momentos
e/ou atividades que considerem as demandas e a diversidade de
necessidades dos idosos, destaca-se, para o público em tela, o
Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras (PGinQ), o qual
tem como missão promover a saúde, o lazer e a qualidade de vida, por
meio de ações de integração entre a escola e a comunidade, além de
vislumbrar a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população
do Distrito Federal. Esse programa garante o acesso a práticas
sistematizadas de atividade física e da integração comunitária como
importantes ferramentas para a manutenção da saúde e do bem-estar
da população, dos estudantes e da comunidade escolar.
   As políticas públicas têm papel fundamental no que tange à
proteção social do idoso. Nesse sentido, verifica-se a importância da
recuperação e manutenção da saúde na prática corporal como rotina.
Compreende-se como função e atribuição do Estado, da sociedade, da
comunidade e inclusive da própria família, ações voltadas ao
desenvolvimento da proteção e assistência para população idosa, a
fim de que esta se reconheça perante seus iguais e compartilhe suas
histórias, alegrias e angústias.

2.3 Aspecto Emocional 
    O estudante idoso necessita que o planejamento pedagógico se
preocupe com sua saúde emocional, apresentando, em seu escopo,
ações voltadas ao acolhimento, à valorização da vida e ao
autocuidado, evitando a baixa autoestima e a desmotivação, que
geralmente ocasionam o isolamento social e, consequentemente, o
adoecimento emocional.
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 1. De acordo com Knowles (1970), o termo andragogia (do grego: andros = adulto e gogos = educar), como “a arte e a ciência de ajudar adultos a
aprender”. Os adultos precisam ser participantes ativos no processo de aprendizagem e suas vivências devem ser consideradas, na perspectiva de
aproximar o currículo escolar das especificidades dos sujeitos e das suas práticas sociais.

1

Fortalecer a equidade do acesso e da inclusão, e possibilitar a
permanência do estudante idoso.
Incentivar a formação continuada dos profissionais envolvidos
no atendimento do estudante idoso.
Fomentar a inserção do envelhecimento e da velhice como tema
transversal em todas as etapas e modalidades.

    Portanto, o atendimento educacional  à pessoa idosa, deve ser
ancorado no conceito de andragogia, respeitando as vivências e os
saberes acumulados, assim como as necessidades apresentadas por
esse público. Dessa forma, devem ser criados ambientes acolhedores
que instiguem a busca por aprendizagem e o compartilhamento dos
conhecimentos adquiridos ao longo da vida, os quais são de grande
relevância no processo de ensino e de aprendizagem das pessoas
idosas.

2.4 Aspecto Cognitivo
     É importante considerar o idoso como sujeito pleno e capaz de
adquirir conhecimento. Assim, é possível constatar que o processo
educativo crítico contribui para a autorreflexão do idoso, ajudando-o
a reavaliar seu lugar na sociedade e a mudar sua própria realidade.
Enfatiza-se que o processo educativo crítico se dá por meio da
valorização de suas experiências, quando reconhecidas e respeitadas,
além de favorecer e fortalecer o processo de ensino e de
aprendizagem como um todo.
    No entanto, é válido reforçar a necessidade de flexibilizar os
tempos e os espaços de aprendizagem do estudante idoso, tornando o
processo de ensino e de aprendizagem mais equitativo e
democrático, diminuindo a evasão escolar, além de tornar o
conhecimento mais significativo para o público idoso.

2.5 Gestores e Orientadores Educacionais
      Com o objetivo de compreender que toda a comunidade escolar
está inserida nesse contexto, destacam-se, a seguir, algumas
orientações para auxiliar os gestores escolares e orientadores
educacionais com ações que contemplem e que valorizem as
expectativas dos idosos ao adentrarem na educação formal.

 Para os gestores:
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Contribuir para que o planejamento pedagógico contemple as
especificidades e realidade dos estudantes idosos,
compreendendo que esse público possui necessidades
específicas e que as metodologias de ensino devem ser
adequadas, em prol da aprendizagem significativa, favorecendo a
cidadania plena e o efetivo protagonismo social.
Garantir ambiente acolhedor ao estudante idoso, livre de
qualquer tipo de violência e discriminação.
Garantir a implementação dos programas e projetos da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) de
proteção, principalmente aos estudantes mais vulneráveis, tais
como: mulheres, negros, indígenas, ciganos, LGBTQIA+, dentre
outros.   

Consultar, o documento Orientação Pedagógica da Orientação
Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF, 2019).
Desenvolver práticas, juntamente com toda comunidade escolar,
que garantam não só um olhar respeitoso para com a pessoa
idosa, como também sua valorização, inserção e permanência no
contexto escolar.
Elaborar e executar, em conjunto com a comunidade escolar, o
Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar, considerando a
realidade e as especificidades dos estudantes idosos.
Valorizar os espaços das coordenações coletivas na unidade
escolar, bem como os encontros de articulação pedagógica dos
Orientadores Educacionais, com discussões de documentações,
estudos, reflexões e outras atividades pertinentes ao estudante
idoso.
Fomentar atividades ou projetos que favoreçam o protagonismo
do estudante idoso, com ações efetivas de inclusão em sua
comunidade escolar, por meio de vivências democráticas que
favoreçam a cidadania, a interação social e o acolhimento.

Para os orientadores educacionais:
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Realizar, individual ou coletivamente, ações educativas voltadas
à sensibilização da comunidade escolar acerca da importância do
estímulo à participação, à convivência escolar e ao
reconhecimento do idoso como sujeito de direitos.
Desenvolver práticas pedagógicas com finalidade informativa e
educativa, visando à garantia de direitos do estudante idoso e o
enfrentamento a toda forma de violência, mitigando, assim, ações
de abuso, discriminações e maus tratos.
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3. ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DAS ETAPAS E MODALIDADES

3.1 Educação Infantil

     As reflexões sobre o envelhecimento devem ser contempladas em
todas as etapas e modalidades da Educação Básica. No que tange à
Educação Infantil, que tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança, compreende-se que a convivência comunitária e o
relacionamento interpessoal com os idosos pode fortalecê-lo, além de
propiciar novas vivências para ambos.  Isso posto, entende-se que o
objetivo de reunir crianças e idosos nas ações educativas promove a
convivência intergeracional e propicia experiências dialógicas, além da
constituição de saberes no processo de aprendizagem mútuo que se
fundamenta no respeito às singularidades e às diversidades implícitas
em cada fase da vida.
   Ensinar e incentivar o respeito à pessoa idosa resultam em
benefícios tanto para as famílias quanto para a comunidade, pois o
fortalecimento das relações positivas das crianças com avós, bisavós,
tios-avós e entre as crianças e os vizinhos mais velhos consolida o
posicionamento das crianças nos seus grupos sociais e faz com que
elas tenham a vivência do respeito à diversidade humana. Além disso,
aceitar e respeitar a velhice como parte do processo vital diminui a
ansiedade e o medo de envelhecer. 
    Tendo em vista a proposição de que as crianças descubram a si
mesmas, os grupos dos quais fazem parte e outros coletivos, no sentido
de formar sua identidade e alteridade, a instituição que oferta Educação
Infantil deve estimular ações em que crianças e idosos possam vivenciar
experiências significativas para ambos: as crianças terão oportunidade
de usufruir da sabedoria dos idosos e aprender com eles, enquanto os
idosos, ao conviverem com a vivacidade e curiosidade das crianças,
poderão se sentir mais valorizados. 
    O compartilhamento de informações e afetos permite que os
idosos aprendam com as crianças e vice-versa, proporcionando
aprendizados que perpassam gerações. Crianças também podem,
por  exemplo,  ensinar os avós a  lidarem  com novos hábitos atuais, 
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Contação de histórias.
Brincadeiras antigas e novas.
Músicas cantadas pelos idosos.
Experiências culinárias, com  receitas antigas da família.
Oficinas com temas de interesse dos idosos e das crianças e que
possam ser realizadas em conjunto (artesanato, horta,
jardinagem).
Visitas à escola para acompanhar a aprendizagem da criança no
ambiente escolar.
Entre outras atividades.

conhecimentos mais aprofundados e tecnologias avançadas que
estão presentes na dinâmica da sociedade e se fazem necessários no
dia a dia de todos os cidadãos. Ademais, a convivência com os idosos
gera nas crianças uma relação de afetividade, amizade e aprendizado,
além de despertar nelas a compreensão e o respeito às pessoas com
mais idade, na medida em que passam a percebê-las como
referências e exemplos de sabedoria.
      Durante a infância, o ensinar sobre o respeito aos idosos deve ser
baseado na afetividade por parte das crianças e dos adultos, que
passam a enxergá-los como sujeitos que agregam valor à comunidade
e costumam constituir-se como voz efetiva sempre que lhes dão
condições de escuta atenta e acolhedora.  
     No cotidiano da Educação Infantil, os professores deverão propiciar
momentos de escuta e rodas de conversas entre as crianças, os idosos, a
escola e as famílias, com objetivo de dialogar sobre a importância dos
direitos sociais do público idoso, a sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade, bem como suas características culturais individuais.
Esses momentos visam garantir o protagonismo das crianças junto às
pessoas idosas, estimulando o desenvolvimento de atitudes de respeito e
cuidado, por meio de: 

      Nas diversas oportunidades de interação que podem ocorrer no
âmbito da instituição educativa, é imprescindível que haja a
intencionalidade pedagógica no sentido de que as crianças tenham
olhar cuidadoso e uma escuta sensível para as necessidades dos
idosos. 
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Contemplar os direitos de aprendizagem, considerando o
desenvolvimento integral e a participação ativa das crianças no
processo de construção do planejamento, a partir das vivências
compartilhadas.
Possibilitar espaços de convivência, fortalecimento de vínculo e
laços afetivos entre os pares, visando ao desenvolvimento
integral da criança na troca de aprendizagem e experiências com
o público idoso.
Criar um ambiente de socialização entre as crianças e os idosos,
promovendo atividades (experiências) que considerem as
crianças e os idosos protagonistas potentes e exploradores em
ação.
Promover o desenvolvimento de propostas de atividades entre
crianças e idosos que estimulem a postura autônoma e
desenvolva o senso de responsabilidade ao adquirir habilidades
que complementam o seu desenvolvimento integral.
Desenvolver nas crianças atitudes de respeito e cuidado de si e
para com os idosos.

      Ainda pensando no papel da escola durante a infância como
incentivadora de interações respeitosas e produtivas entre
gerações, atenta-se para existência de uma unidade afetiva e 
 intelectual consolidada e de sua importância para o
desenvolvimento humano, uma vez que a atividade intelectual
não se desvincula dos relacionamentos humanos. Assim, ao
envolverem-se nas práticas educativas, os idosos afetam e são
afetados.
        Se a infância é tida como momento de conviver, brincar, explorar,
participar, expressar e se conhecer, e tem-se tudo isso como direitos
de aprendizagem de bebês e crianças, vale afirmar que a velhice é
também um momento potencial de descobertas e novas experiências.                   
Destarte, entende-se que o desenvolvimento de ações que
reconheçam essas premissas é de fundamental importância para
potencializar tais descobertas, por meio das trocas intergeracionais
entre crianças, idosos, professores e toda comunidade escolar, tais
como:
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       Além de ações desenvolvidas pela própria instituição com base
nas necessidades e nos interesses da comunidade escolar, sugere-
se a inclusão dos idosos em atividades educativas que decorram
dos projetos implementados pela SEEDF, como: “Brincar como
direito dos bebês e das crianças”; “Alimentação - mais que cuidar:
educar, brincar e interagir” e “Plenarinha”.
      Os idosos podem contar histórias para as crianças; participar de
rodas de conversas sobre as brincadeiras de sua geração, resgatando
narrativas e memórias afetivas e propondo que essas brincadeiras
sejam realizadas; participar ou propor oficinas ou atividades com as
Artes em suas diferentes manifestações (cênicas, música, dança e
visuais); compartilhar momentos que incluam as práticas sociais,
como a preparação de alimentos ou receitas.
    Entende-se que as crianças se desenvolvem nas relações e nas
experiências concretas do cotidiano. Assim, as ações da escola podem
estender-se a outros idosos da comunidade local, uma vez que a
escola é um espaço social privilegiado de convivência, que se insere
na comunidade, no território de características específicas. Além
disso, a socialização com outros grupos comunitários pode gerar
aprendizagens e desenvolvimento para ambas gerações.

3.2 Ensino Fundamental
    Conforme dados levantados pelo Instituto Brasileiro Histórico
Geográfico (IBGE), de 2010 a 2020, houve um aumento de 73% da
população idosa do Distrito Federal. Em abril de 2020, foi publicado
o estudo Retratos Sociais DF 2018, elaborado pela Diretoria de
Estudos e Políticas Sociais (DIPOS) da Companhia de Planejamento
do Distrito Federal (Codeplan), a partir dos dados da Pesquisa
Distrital por Amostra de Domicílios de 2018 (PDAD 2018). Por meio
do estudo da DIPOS, constatou-se que 7,5% da população idosa do
Distrito Federal é analfabeta, 33,3% apresentavam ensino funda-
mental incompleto e apenas 8,8% possuíam o ensino fundamental
completo (BRASÍLIA, 2020).  
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Promover diálogos geracionais: buscando ultrapassar a

hierarquização entre as gerações, algo permeado por relações de

poder e privilégios, pode-se oportunizar debates e oficinas sobre

temas que tangenciam as potencialidades da diversidade etária.

Os principais objetivos destes momentos são: o reconhecimento

da alteridade, a escuta ativa no processo de aprendizagem e a

identificação das vulnerabilidades geracionais, todos amparados

na linguagem da comunicação não-violenta.

       Tendo como base o aumento da população idosa, é preciso ressaltar

que os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento salienta haver  

silenciamento, nos currículos, de narrativas que compreendem grupos

diversos e que envolvem vivências e questionamentos contemporâneos

fundamentais para a construção cidadã e democrática (p. 36).

     Abordagens tangenciais ao processo de envelhecimento, ao ser

estudante gerontológico e à promoção de relações geracionais estão

inseridas neste contexto lacunar de temas. O quadro de impacto

entre gerações, especialmente no Ensino Fundamental, foi destacado

por Arroyo (2009) como algo que opera em recortes sociais e

distribui poder e privilégios. Assim, é necessário reinventar a

convivência entre as gerações, de forma que preconceitos referentes

à saúde, capacidade, idade, fragilidade, entre outros sejam superados

e uma cultura de respeito à diversidade etária seja construída.

       Para isso, e visando cumprir as diretivas do inciso VIII, do Art. 7º,

da Lei Distrital 3.822, especialmente a alínea b, “inserir nos

currículos das diversas séries do ensino fundamental conteúdos

relativos ao processo de envelhecimento, de forma a eliminar

preconceitos e gerar conhecimento sobre o assunto”, é importante

que a inclusão desses sujeitos, de suas narrativas e de seus saberes

sejam norteados pelas seguintes orientações no que se refere à

educação básica no Distrito Federal:
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Valorizar os saberes geracionais: promover iniciativas e diálogos
e o compartilhamento dos saberes construídos e transmitidos
por gerações anteriores, bem como relacioná́-los com o mundo
contemporâneo.

Reconhecer a diversidade entre o grupo de idosos: é importante

que estigmas e estereótipos sobre experiências e expectativas da

população idosa sejam resignificados no ambiente escolar, como

forma de acolher e gerar espaço para o compartilhamento de

subjetividades, processo que contribui para o reconhecimento da

própria existência, tempo de vida, e como os idosos se inter-

relacionam nas trajetórias e convivências humanas.

Entender o processo de envelhecimento: formalizar atividades e
conhecimentos transversais que evidenciam o envelhecer como
parte do ciclo da vida, uma das fases que, somadas, definem
aquilo que somos. Apesar de o envelhecimento provocar
transformações biopsicossociais, é preciso romper o preconceito
que associa a velhice à doença, com vistas a descortinar um
futuro de respeito e valorização em relação ao idoso.

     No documento da UNESCO (1999), Jacques Delors sustentou a
necessidade inegociável de “aprender a viver juntos”, em um
movimento de conexões entre gerações, que são cada vez mais
distanciadas pelas inovações tecnológicas. Esse é também um dos
maiores desafios da educação hoje, especialmente no que tange a
grupos histórica e estruturalmente esquecidos e/ou desamparados
nas sociedades contemporâneas. Portanto, ações pedagógicas que
visem dirimir tais conflitos geracionais tornam-se essenciais para
uma harmonização de saberes e vivências entre idosos e estudantes
da etapa do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal.

3.3 Ensino Médio 

    O respeito à pessoa idosa, aos seus direitos e deveres e à
importância do seu  convívio  em  sociedade  são temas  que permitem
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caminhar rumo aos Multiletramentos e à adoção de práticas
interdisciplinares na escola. Esta temática apresenta as
possibilidades para o trabalho em todas as áreas do conhecimento,
em especial nas áreas de Linguagens e Ciências Sociais e Humanas.
Para o sucesso de tais práticas interdisciplinares, é primordial o
estudo do ambiente escolar e, nesse cômputo, o papel da comunidade
na qual a escola se encontra inserida e, em especial, dos idosos que
compõem tal comunidade se mostra como fonte fundamental de
aprendizagem e de leitura. 
     O Ensino Médio constitui-se a etapa em que a compreensão do
processo de envelhecimento é fundamental para o reconhecimento
da importância do idoso no contexto social em que o jovem está
inserido. Esse reconhecimento, ao mesmo tempo em que parece ser
simples, paradoxalmente, torna-se complexo, diante da necessidade
do exercício da alteridade e de uma postura ética frente aos grupos
minoritários, garantindo-se, assim, a diversidade e a sustentabilidade
social.
    Cabe destacar que o Currículo em Movimento do Novo Ensino
Médio do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2020, p. 22) registra a
necessidade do “compromisso primordial da Educação para a
Sustentabilidade e o desenvolvimento do pensamento crítico,
reflexivo e propositivo dos sujeitos em relação aos elementos que
estruturam a sociedade em que vivemos”.
       Ainda no horizonte da cidadania e da educação em e para os Direitos
Humanos, versa o Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio:
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Educar em e para os direitos humanos implica, primeiramente, a
formação individual, a partir de todos os sujeitos envolvidos, de
modo a refletir positivamente em suas relações sociais. O respeito às
diferenças é requisito para a busca de igualdade, princípio que pode
possibilitar o alcance de um ambiente mais fraterno, a promoção de
uma cultura de paz, o pleno exercício da cidadania e a justiça social.
Na perspectiva de uma relação dialógica entre os diferentes e
diversos atores sociais, os estudantes são estimulados a protagonizar
a construção de sua educação de forma ativa e emancipatória.
(Distrito Federal, 2020, p.21)

    O currículo dessa etapa coaduna com a concepção proposta
pelo filósofo Edgar Morin em sua obra "Os Sete Saberes
Necessários à Educação do  Futuro", na qual oferece instrumentos
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Partir do Conhecimento da Vida – O conhecimento capaz de

criticar o próprio conhecimento: trazer o idoso para a realização

de atividades que resgatem a oralidade, os saberes tradicionais, o

registro de “causos”, as receitas de culinária regional, os

movimentos migratórios, a história de vida, etc. Essas atividades

podem ser trabalhadas tanto em componentes e unidades

curriculares, assim como na criação de itinerários formativos

voltados para a difusão de tais conhecimentos.

Os princípios do Conhecimento Pertinente: inserir o idoso no

ambiente escolar é também uma importante oportunidade para

se contextualizar e significar seus saberes. O olhar ético à

população idosa possibilita a construção de relações que

favoreçam a adoção de princípios fundados em conhecimentos

pertinentes, levando os estudantes a tomarem consciência da

riqueza e da importância dos idosos na sociedade atual. A

inclusão desses sujeitos no processo educacional responde à

necessidade da promoção de conhecimento que possibilite a

compreensão de problemas globais e fundamentais para neles

inserir os saberes tradicionais ou locais.

O princípio de Ensinar a Condição Humana: compreender o

indivíduo e a condição humana significa a aceitação de que os

idosos representam a consolidação da Identidade Humana.

Assim, é imperativo entender, de forma ética, o papel individual

no conjunto social, salientando-se os idosos e os seus saberes.

capazes de colaborar na construção da significância dos saberes,

tendo os idosos como principais detentores de tais conhecimentos.      

Assim, no âmbito do Ensino Médio, no propósito da inclusão desse

público e de seus saberes, de forma ética e sustentada, ratifica-se a

importância das proposições de Morin (2001) em consonância com o

Currículo em Movimento da Educação Básica para o Ensino Médio,

quais sejam:
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Ensinar a Identidade Terrena: entender o homem como ser 
 social, desenvolvendo-se a compreensão humana. Apropriar-se
da capacidade de comunicar por meio do diálogo e, nesse caso,
incentivando-se o diálogo intergeracional.
Enfrentar as Incertezas: o conhecimento é incerto. A razão gera
incerteza. É necessária, então, uma ecologia da ação. Nesse
contexto, é relevante começar dando pequenos passos voltados
para ações da sociedade no espaço geográfico, ecológico e
político-cultural, além de  pensar em alternativas que
contribuam para a sustentabilidade humana e o respeito
geracional.
Ensinar a Compreensão: os idosos representam a cristalização da
complexidade humana, da mesma forma que os fenômenos são
complexos e interligados em múltiplas escalas e tempos.
A Ética do Gênero Humano: trata da inseparabilidade do gênero
humano como a trilogia indivíduo/sociedade/espécie. No processo
educacional, é necessário conduzir as interações entre os
indivíduos, pois não são apenas inseparáveis, mas coprodutores um
do outro. Ressalta-se que cabe a cada um desses entes desenvolver
as suas responsabilidades individuais e sociais.

    Compreende-se que os conceitos propostos por Morin (2001) e o
Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio apresentam
consonância com os anseios da implementação de uma educação plural
que reconheça e inclua a pessoa idosa e seus saberes.
    O Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio baliza a
proposição de Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) que se
apresentam como dimensões amplas do currículo em seus
diversificados contextos com múltiplas perspectivas — para além
do caráter formativo dos conteúdos. Os TCTs permitem a práxis
de uma educação crítico-reflexiva, colaborativa, participativa,
criativa, democratizada, contextualizada, emancipatória, com
significativa troca de saberes prévios e construção conjunta de
novos conhecimentos.
   Os TCTs, para além do conceito, configuram-se como uma
abordagem pedagógica capaz de despertar nos estudantes o interesse
pelos Direitos Humanos, para a diversidade e para a
sustentabilidade, a partir de valores éticos, filosóficos, políticos e
históricos   que   permitem   a  reflexão  extemporânea  e atualizada da
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Apresentação cultural sobre temáticas em estudo.

Aula de campo com visitas aos idosos da comunidade.

Aula expositiva e/ou dialogada.

Aulas orientadas.

Criação de blogs e redes sociais.

Debates e/ou discussões considerando a participação de idosos.

Produção de diário de campo com o registro de interações entre

estudantes e idosos.

Produção de dissertação ou resumos.

visão de mundo em que estão inseridos. Ademais, dialogam com as

distintas correntes pedagógicas, as teorias e os conceitos da educação

transversalizada, com as abordagens inter, multi e transdisciplinar

do currículo. Desta feita, os TCTs devem perpassar os currículos da

Educação Básica para o fortalecimento da democracia e da cidadania,

uma vez que estabelecem:

       Assim, orientando-se que se desenvolvam atividades relacionadas

à questão da pessoa idosa em todas as áreas do conhecimento na etapa

Ensino Médio, é importante que sejam observados os aspectos aqui

mencionados. Em termos práticos, recomenda-se que as unidades

escolares inseridas na proposta curricular do Novo Ensino Médio

incentivem seus professores para a criação de Itinerários Formativos

voltados para o respeito e a troca de saberes intergeracionais, de forma

que seja oportunizado aos estudantes o contato com os idosos e seu

universo de experiências.

       De modo geral, todos os professores podem e devem se sensibilizar e

inserir a Política Nacional do Idoso em suas práticas pedagógicas. Tal

inserção pode ser realizada utilizando-se das seguintes estratégias de

aprendizagem: 

[...] a condição de explicitar a ligação entre os diferentes componentes
curriculares de forma integrada, bem como de fazer sua conexão com
situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades,
contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos
do conhecimento descritos na BNCC (BRASIL, 2019a, p. 5).
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Dramatizações.
Ensino com pesquisa sobre importância da inclusão da pessoa
idosa.
Debates em pequenos grupos.
Produção de jornal com realização de entrevistas.
Estudo de caso.
Estudo de texto.
Exposições/excursões e visitas. 
Feiras do conhecimento.
Filmes e vídeos.
Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos. 
Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em
estudo. 
Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na
biblioteca.
Lista de discussão por meios digitais.
Realização de palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista.
Sarau literário.
Entre outras atividades.

3.4 Educação de Jovens Adultos e Idosos (EJA)
     Ao buscar escolarização na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, a população idosa será atendida pela Educação de Jovens,
Adultos (EJA), sem excluir a possibilidade de atendimento,
concomitante ou não, nos Centros Integrados de Línguas ou em
unidades que ofertem Educação Profissional.
    Na EJA, além do público idoso, são atendidas pessoas jovens,
adultas, trabalhadores formais e informais, camponeses, pessoas
privadas de liberdade, em situação de rua, indígenas, quilombolas,
imigrantes e refugiados que, ao longo da sua vida, não iniciaram ou
interromperam a sua trajetória escolar ao longo da vida em um ou
mais momentos.
   Diante desse contexto de diversidade, necessita-se manter os
estudantes encorajados, para não abandonarem novamente o processo
educacional, para que tenham maior participação social e a efetividade
de seus direitos e deveres enquanto cidadãos.
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        Percebe-se, também, a importância em receber de maneira adequada
esses estudantes idosos que ficaram à margem do processo educativo,
muitas vezes, por longos períodos. Assim, o acolhimento com
amorosidade desde o momento da matrícula até a conclusão do
percurso educacional é primordial para a permanência da pessoa idosa
no ambiente escolar.
        Ao trabalhar com a pessoa idosa, o professor deve observar que o
interesse desse público, muitas vezes, não é o  mesmo  dos  demais
estudantes. Nem sempre adentrar-se no ensino superior ou
preparar-se para o mundo do trabalho são objetivos do idoso, mas
sim ler para seus netos uma história ao colocá-los para dormir,
compreender, pela leitura, passagens da Bíblia, bulas de medicações,
receitas culinárias, assim como conseguir resolver rotinas bancárias
sem auxílio de outrem ou, até mesmo, poder socializar com mais
pessoas.
  Para compreender os interesses dos idosos, destaca-se a
importância da escuta e da realização de avaliações diagnósticas,
visando identificar seus interesses, hobbies, como também os saberes
previamente adquiridos durante sua trajetória de vida.
   Por meio da escuta cuidadosa e sensível durante a avaliação
diagnóstica, é possível compreender o perfil e as necessidades dos
estudantes idosos, além de estreitar os laços afetivos entre o
professor, o idoso e toda a comunidade escolar.
       Sendo assim, as metodologias de ensino a serem adotadas na EJA
devem contemplar as especificidades, as trajetórias de vida, os
saberes adquiridos e as necessidades da pessoa idosa, além de
possibilitar a sua (re)inserção no mundo do trabalho.
       De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens
e Adultos - 2ª edição (2021, p. 14), “[...] pensar a aprendizagem a partir
do tempo é considerar e respeitar que cada pessoa tem um ritmo para
aprender.” Portanto, faz-se necessário flexibilizar os processos
escolares a partir da compreensão das condições de aprendizagem,
participação, frequência e avaliação dos idosos que, muitas vezes,
diante de suas dificuldades físicas, de visão, audição, locomoção,
limitações relacionadas à sua saúde, dentre outras, veem o seu
processo de aprendizagem ser influenciado e impactado por essas
adversidades.
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       Dessa forma, é relevante trabalhar temáticas de interesse da pessoa
idosa e  adotar abordagens pedagógicas destinadas aos adultos e idosos,
com enfoque andragógico. O material didático deve conter linguagem
apropriada e atrativa para esse público específico, assim como devem ser
utilizadas letras com fonte e diagramação adequadas para leitura,
evitando o cansaço.
    O estudante idoso traz consigo experiências de vida e grande
diversidade cultural. Assim, entrevistas orientadas com narrativas
orais a partir das histórias de vida e o relato de suas experiências e
vivências  podem compor a base para um processo de ressignificação
de espaços (intra e extraescolares), de valorização e divulgação de
saberes e de combate ao preconceito geracional.
    Retomando o disposto na Estratégia 9.12 do PNE, que aponta a
necessidade de desenvolver programas pautados na “valorização e
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos”
(BRASIL, 2014), propõe-se a formação de centros de memória nas
unidades escolares ofertantes de EJA e nas demais que se
interessarem por esta proposta.
      A valorização da memória não precisa restringir-se ao público já
atendido pela modalidade. Pessoas idosas da região e/ou parentes de
outros estudantes podem ser convidados a participar, contribuindo
para trazer à luz o histórico de um lugar, que pode remeter à própria
fundação da Região Administrativa em que a unidade escolar se
encontra, e para ampliar o senso de pertencimento da comunidade
escolar.
    Esse processo, pode e  deve incluir a análise da documentação
constante do arquivo da unidade escolar, descortinando processos
históricos dos quais as pessoas idosas entrevistadas ou outros idosos,
parentes ou conhecidos de estudantes possam ter sido partícipes.
     O resultado final desse processo pode ser observado por meio de
exposições temporárias ou permanentes na unidade escolar,
apresentando os relatos colhidos, assim como a abertura de espaços
para que idosos compartilhem seus conhecimentos e saberes. Dessa
forma, esse  público  se  sentirá  reconhecido  nos  processos de ensino e
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Fomentar o trabalho multidisciplinar a partir de conteúdos que
sejam voltados ao processo de envelhecimento, com o intuito de
combater preconceitos, compartilhar conhecimentos sobre o
assunto e valorizar a experiência de vida dos idosos presentes
nas turmas de EJA do Sistema Prisional, dando voz a eles e
espaço para que se manifestem.
Trabalhar o acolhimento à pessoa idosa estudante no Sistema
Prisional, para estimular nela o interesse de se dedicar aos
estudos.
Realizar atividades de caráter artístico que culminem em
apresentações, mostras culturais, exposições, etc., visando à
aproximação e à interação entre o idoso privado de liberdade e
os demais estudantes.

de aprendizagem, sendo capazes de integrar os objetos de
conhecimento com a vivência escolar, por meio de apresentações
artístico-culturais e/ou de oficinas pedagógicas.
   O papel do professor é de facilitador, motivador,  estando
disponível para orientar o aprendizado, apontar caminhos e
provocar a troca de experiências e saberes.
    O professor deve propor atividades que valorizem a interação
geracional e o momento de fala desse público. 
      Ressalta-se a importância do atendimento ao público idoso que se
encontra em situação de privação de liberdade no Sistema Prisional do
Distrito Federal, público que sob vários aspectos, convive com a
invisibilidade nesse contexto.
      Para o atendimento destinado a esse público, atendido pela EJA,
sugere-se:

    Embora os idosos representem, ainda, um percentual restrito
dentro da população carcerária, é essencial promover ações
educacionais que os englobem, de modo que eles não fiquem, em
decorrência de suas limitações, à margem das políticas
educacionais desenvolvidas nas prisões, que geralmente alcançam
apenas as pessoas privadas de liberdade mais jovens.
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   3.5 Educação Profissional e Tecnológica
         As tendências demográficas apontam que a participação de idosos no
mercado de trabalho deve se ampliar à medida que crescem, também, os
índices de envelhecimento da população.
       É dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à
educação, ao trabalho e à cidadania.
    O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) prevê o direito do idoso à
profissionalização; ao exercício de atividades profissionais,
respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas; à oferta de
programas e cursos de Educação Profissional e Tecnológica na
perspectiva da profissionalização especializada para idosos,
aproveitando suas competências, habilidades e potenciais para
atividades produtivas, regulares e remuneradas; e à promoção de
atualização e aperfeiçoamento profissional do idoso com vistas ao
seu aproveitamento em outras ocupações.
     Sugere-se que a metodologia a ser adotada nos cursos de Educação
Profissional e Tecnológica aproveite os saberes acumulados, por
meio da promoção de rodas de conversa, palestras, fóruns e/ou
outros momentos pedagógicos para que o idoso possa compartilhar
seus conhecimentos e história de vida.
       É direito do idoso o acesso à Educação Profissional e Tecnológica,
modalidade educacional que tem por finalidade proporcionar a
formação integral que contribua para o aperfeiçoamento do
pensamento crítico e o desenvolvimento de aptidões para o exercício
de atividades produtivas requeridas pelo mundo do trabalho, com
base nos fundamentos científico-tecnológicos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

     O presente documento possui o intuito de despertar, em todos os
profissionais da Educação, a reflexão sobre ações que proporcionem a
inserção da pessoa idosa no contexto escolar, enquanto sujeito de
direito, bem como a apresentação de estratégias para combater o
preconceito geracional, que adentra o espaço escolar.
       No âmbito legal,  a SEEDF busca atender o que dispõem as normas
referentes aos direitos da população idosa, ressignificando suas
práticas pedagógicas. Estas orientações objetivam incluir a temática
abordada nos currículos de todas as etapas e modalidades da
Educação Básica, além  de apresentar estratégias que fomentam a
inserção da Política Distrital do Idoso no contexto educacional.
   Não obstante, ao harmonizar-se com orientações legais, esta
Secretaria reconhece a importância da atenção às necessidades do
público idoso e das contribuições que esse público pode trazer para
os demais atendimentos. Além disso, aponta como imprescindível o
enfrentamento às violências e às exclusões por ele vividas.
    Dessa forma, a realização de atividades diversificadas sobre a
temática do idoso em todas as etapas e modalidades fortalece as
aprendizagens dos estudantes, amplia as interações sociais, promove
o respeito à pessoa idosa, aos seus saberes e às suas experiências,
além de proporcionar ações de inclusão e de valorização escolar e
social do idoso.
  Espera-se que os impactos das propostas apresentadas
contribuam para a construção de comunidades escolares mais
coesas e participativas, com vistas à constituição de uma
sociedade justa e solidária.  
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