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A construção de produto educacional é uma das exigências do
curso de Mestrado Profissional. O produto educacional que ora
apresentamos está associado à dissertação de mestrado intitulada
“Memórias de formação de professoras da EJA: contribuições para a
prática docente” e gerou o documentário “Encontro: narrativas de
formação de professoras da EJA”.
Este documentário foi concebido a partir das narrativas das
memórias de formação das professoras co-autoras durante a pesquisa e
que trouxeram valiosas contribuições e reflexões sobre a formação de
professores na educação básica, com foco na modalidade da Educação
de Jovens e Adultos. As interlocuções entre as narrativas e a as análises
realizadas possibilitaram construir significados às narrativas docentes
sobre seus contextos de formação e práticas na Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
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