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Introdução: Como resultado do Projeto Integrador (PI), iniciado pelas alunas do curso
de Pedagogia no 1° semestre/2018 sendo concluído no 2° semestre/2019, este trabalho
é fruto de observações e sondagem de possíveis dificuldades numa turma de EJA da
Escola Municipal Artur Bernardes, localizada em Ipatinga, onde alunos (as) que estão
no 6º ano, ainda possuem dificuldade de leitura, escrita e cálculos matemáticos. Diante
disso, o grupo pensou em uma proposta de projeto, pautado em oficinas e formação
dos (as) professores (as), que fosse capaz de criar estratégias, que proporcionassem
aprendizagens de leitura e escrita significativas para alunos (as) da EJA. Objetivo: Os
objetivos são articular ações que proporcionem a aprendizagem de leitura e escrita de
alunos(as) da EJA, e contribuir na formação dos(as) professores (as) da turma.Em
função disso,foram diagnosticadas dificuldades de aprendizagem dos(as) alunos(as);
elaboração do plano de ação para os problemas encontrado e aplicação do plano de
ação. Metodologia: Além de entrevistas com a coordenadora pedagógica e uma
professora da escola, a fim de entender como ocorre o processo de
ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) do 6° ano de uma turma de EJA da instituição,
foram realizadas observações em sala de aula e posteriormente aplicado na turma um
questionário com perguntas referentes à Língua Portuguesa e Matemática, divididas
em três níveis de dificuldade. Através desse diagnóstico, o grupo pode consolidar e
analisar os resultados apresentados por cada aluno(a) e por fim, tabular esses
resultados de acordo com o nível de leitura e escrita em que cada um se encontra.
Resultados: Após a tabulação, consolidação e análise dos resultados, o grupo
apresentou e discutiu com a coordenadora pedagógica da instituição sobre os
resultados encontrados e os níveis de leitura e escrita em que cada aluno (a) se
encontrava. Após esse encontro, foi realizada uma reunião com os (as) professores (as)
para apresentação dos resultados e propostas de intervenções elaboradas pelo grupo. O
grupo promoverá ainda minicurso e oficinas para o corpo docente da escola
oportunizando novas metodologias que contemplem as diversidades da turma da EJA,
de maneira que repensem novas estratégias de ensino e aprendizagem. Após as
oficinas com os (as) professores (as), serão desenvolvidas com os (as) alunos (as)
oficinas com temáticas diferenciadas, oportunizando o desenvolvimento da
alfabetização e o letramento através de jogos. Levaremos as oficinas como propostas
para o corpo docente da escola, demonstrando o quanto é essencial diversificar as
metodologias de ensino, na promoção da aprendizagem dos (as) alunos (as), e facilitar
a compreensão dos (as) alunos (as) nos aspectos que envolvem leitura, escrita e
cálculos matemáticos, proporcionando assim uma aprendizagem significativa para os
(as) alunos (as) e contemplem as diversidades presentes na turma, boa parte das
dificuldades apresentadas no diagnóstico aplicado inicialmente.
 Conclusão: Conhecer e compreender os desafios encontrados numa turma de EJA, 
tem sido essencial para nossa formação acadêmica. É importante perceber como é
fundamental que o (a) professor(a) conheça as necessidades e realidades da turma e
trabalhe metodologias que promovam aprendizagens significativas.
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