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Introdução: Trata-se de um trabalho resultante do Projeto Integrador do 8º período do
curso de Pedagogia do Unileste, que foi desenvolvido com professoras voluntárias do
projeto social Construindo o Saber da Fundação Aperam. Os (as) alunos (as) da EJA
possuem uma visão de mundo sustentada no ver e fazer, além de ricas experiências,
valores construídos e ritmos de aprendizagem diferentes. Assim, o trabalho teve como
questão norteadora, a preparação de professoras voluntárias para o uso de
metodologias ativas que envolvam as turmas da EJA, com diferentes faixas etárias e
níveis de conhecimento. Objetivo: Objetiva-se assim, criar ações que capacitem as
professoras a conhecerem e utilizarem metodologias ativas e propor ações que
auxiliem os (as) professores (as) a utilizarem metodologias que promovam a
integração entre as três turmas da EJA. Metodologia: O trabalho, resultante do Projeto
Integrador (PI), teve a participação de seis (6) professoras voluntárias e a coordenadora
do projeto Construindo o Saber. Foram utilizados como instrumentos de diagnóstico (i)
entrevistas com as professoras e coordenadora; (ii) observação da dinâmica das aulas
(turma EJA) e a relação entre professor/aluno, aluno/professor, aluno/aluno,
coordenação/professor (iii) aplicação de uma oficina. 
A partir dos dados colhidos, a aplicação de uma oficina sobre Pedagogia de Projetos,
foi escolhida devido às necessidades encontradas e discutidas tanto com a
coordenadora do projeto quanto com as professoras voluntárias do Projeto Construindo
o Saber. Resultados: A oficina sobre Pedagogia de Projeto foi aplicada utilizando a
própria estrutura dessa metodologia - levantamento dos conhecimentos prévios,
organização das ideias, estratégias para atingir objetivos, realização do projeto e
síntese. Durante a oficina, foi proposto um desafio para as professoras voluntárias:
Planejar uma aula, individual ou coletivamente, com tema livre, utilizando a estrutura
apresentada na oficina. Das seis (6) professoras voluntárias, quatro (4) participaram da
oficina e apenas uma (1) realizou o desafio. E, das quatro (4) professoras participantes,
três (3) responderam o questionário final.
Os dados do questionário revelaram que (4) já conheciam a metodologia Pedagogia de
Projetos; (4) acharam que a oficina aplicada foi de fácil compreensão; (4) aplicariam a
metodologia em suas aulas com alunos (as) de EJA.
Sobre a oficina em geral, uma das professoras relatou: “Achei muito produtivo e
dinâmico o método, pois abre possibilidades para os alunos apresentarem ideias e
discussões sobre o tema proposto. No nosso caso, como utilizamos um assunto do
cotidiano deles tivemos oportunidade de ouvir e aprender pelo testemunho de vida de
alguns, algo comum a maioria. Recomendo e pretendo continuar utilizando o método
em outras oportunidades.” Conclusão: O trabalho evidenciou a importância da
utilização das metodologias ativas no contexto escolar, principalmente nas turmas
EJA, possibilitando novas práticas para as professoras voluntárias, além da
necessidade de articular temas presentes no cotidiano dos alunos com metodologias
capazes de incentivar a interação, o pensamento crítico, o protagonismo e o trabalho
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