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Introdução: Este trabalho é resultante do Projeto Integrador do oitavo período do curso
de Pedagogia, executado na escola municipal Arthur Bernardes em Ipatinga. A
temática escolhida foi Educação de Jovens e Adultos(EJA), sendo esta uma
modalidade de ensino destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à
educação na escola convencional, na idade apropriada. Neste sentido, o trabalho teve
como questão orientadora identificar as metodologias que podem auxiliar os(as)
alunos(as) e ampliar suas aprendizagens de leitura e escrita. Espera-se assim contribuir
para a alfabetização das pessoas envolvidas. Objetivo: Contribuir para que alunos(as)
da EJA possam superar dificuldades que possuem em relação à leitura e escrita no
âmbito escolar e, dessa forma, alcançar o desempenho esperado para próximas etapas
de ensino.
Ampliar a formação dos(as) alunos(as) numa perspectiva humanizadora, plena e
emancipatória. 
 Metodologia: O trabalho foi organizado em quatro etapas. A primeira, consistiu em
observar a escola e professores(as) no contexto da gestão. Os dados coletados
subsidiaram a elaboração do diagnóstico, sendo este a segunda etapa. De posse do
diagnóstico, a terceira etapa foi a construção do plano de ação. A quarta e última etapa
foi aplicação das oficinas de alfabetização, realização de atividades em grupo com
utilização de jogos pedagógicos, conforme previsto no plano de ação. Resultados:
Durante as observações percebeu-se que os(as) alunos(as) possuíam dificuldades em
relação à leitura e escrita, tais como: reconhecimento de letras e sílabas, sons das
sílabas, troca de algumas letras, como o S e o Z. Alguns alunos(as) não conseguiam
realizar operações matemáticas. Além disso, notou-se insegurança de um grupo de
alunos(as) na realização das atividades, de maneira geral. Diante do exposto, foi
realizado um diagnóstico, para que se obtivesse resultados mais precisos, que
sustentassem as observações realizadas.  Em função disso, elaborou-se o plano de
ação, que propunha oficinas de alfabetização e realização de atividades em grupo com
utilização de jogos pedagógicos, para assim, auxiliar o processo de aprendizagem
dos(as) alunos(as). A proposta do plano de ação já foi aprovada pela gestão da escola e
sua realização está em andamento. Conclusão: Como conclusão parcial, identifica-se a
necessidade de investir no atendimento pedagógico de jovens e adultos, bem como na
formação continuada dos(as) professores(as), como recurso fundamental para
potencializar a aprendizagem e a autoestima dos(as) alunos(as)da EJA.
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