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Introdução: Esse trabalho refere-se à apresentação dos resultados da realização do
Projeto Integrador do 8º período do Curso de Pedagogia do Unileste, situado no âmbito
da Gestão Escolar, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos, efetivado na Escola
Municipal Márcio Andrade de Guerra em Ipatinga. Muitas vezes, a escola, ainda que
seja um espaço de socialização e encontros culturais, não consegue trabalhar a partir
das diversidades em sala de aula para ampliar as aprendizagens. O trabalho aponta
estratégias que visam articular os convívios a partir das diferenças e criar situações de
estreitamento de amizades e interações que proporcionem aprendizagens significativas.
Objetivo: Construir práticas que considerem as diversidades de alunos (as), fazendo
com que esses se sintam valorizados e engajados no processo de construção das
aprendizagens. Potencializar vínculos entre os (as) alunos (as), promovendo em sala de
aula momentos de vivências e trocas de saberes. Metodologia: Para desenvolver o
projeto, foi realizada uma entrevista com a Coordenadora Pedagógica da Escola. Em
seguida foram feitas observações em uma turma da Educação de Jovens e Adultos.
Após, foi aplicado um questionário para os (as) alunos (as). Diante disso, foi
construído um diagnóstico a partir dos dados coletados nas técnicas e instrumento
anteriores. Esses proporcionaram a elaboração de um plano de ação cujas atividades
resultaram em uma oficina de encontros culturais com a finalidade de efetivar troca de
saberes. Por fim, por meio de depoimentos dos (as) respectivos alunos (as), foi
possível consolidar resultados e avaliar os objetivos. Resultados: Através da entrevista
realizada com a Coordenadora Pedagógica da EJA na escola, pôde-se constatar que há
uma dificuldade de interação entre os (as) alunos (as) de faixas etárias diferentes, ou
seja, idosos e jovens adultos, ocasionando um despertencimento do espaço sala de
aula. Em seguida, foi realizada a observação na turma, o que confirmou os
apontamentos da Coordenadora : desarmonia grupal de caráter inter-relacional  e
desmotivação no processo de ensino-aprendizagem. Foram aplicados dois
questionários com a finalidade de traçar o perfil da turma e identificar  os possíveis
talentos a serem apresentados na oficina. Estes instrumentos mostraram que os (as)
discentes tinham muitas habilidades relacionadas a trabalhos artísticos, culinários e
manuais . De posse destas informações foi elaborada uma Oficina de Saberes, com o
objetivo de socializar as experiências e talentos, possibilitando a integração entre as
diferentes faixas etárias.  Como avaliação do projeto, foi desenvolvido um vídeo com
depoimentos dos(as) alunos(as) relatando a importância do encontro cultural realizado
para estreitamento dos laços afetivos e potencialização das relações interpessoais.
Conclusão: Percebeu-se a eficácia das estratégias trabalhadas que articularam as
singularidades dos (as) alunos (as). Acredita-se que houve uma contribuição para o
convívio a partir das diferenças de idades, desenvolveu o sentimento de pertença,
resultando em uma melhoria nas interações e no desempenho escolar conforme
depoimentos dos (as) alunos (as).
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