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Introdução: Este trabalho faz parte do Projeto Integrador do 8° período do curso de
pedagogia do 2/2019. O trabalho foi realizado em uma escola pública estadual na
cidade de Timóteo-MG, com alunos de três turmas, uma do 1º ano de Ensino Médio da
EJA e duas do 1º ano do Ensino Médio Regular Noturno.  Objetivo: Criar estratégias
pedagógicas, com foco na autoestima, que proporcionam a  ampliação da perspectiva
de vida pessoal e profissional em relação ao prosseguimento dos estudos dos/as
alunos/as do Ensino Médio Regular Noturno e da EJA através de uma reflexão crítica
sobre a sociedade na qual os/as alunos/as estão inseridos/as. Metodologia:
Inicialmente, foram aplicados dois questionários aos alunos/as através da plataforma
Google que versaram sobre suas percepções de mundo. Com as respostas foi possível
gerar gráficos, que foram socializados com os/as alunos/as e professores/as. Para
encerrar, realizou-se uma roda de conversa com os/as alunos/as, em que ex-alunas da
escola dialogaram sobre suas experiências estudantis e profissionais. Após,
disponibilizou-se um site para as turmas, criado pelo grupo de trabalho, contendo
informações sobre vestibulares, cursos de graduação e cursos técnicos, e informações
sobre as áreas do conhecimento, aos quais os/as alunos/as demonstraram interesse,
porém, sinalizaram não ter tanto acesso.  Resultados: Por meio dos questionários
coletou-se dados que apontaram algumas contradições nas respostas dos/as alunos/as.
Muitos responderam não gostar de onde moram, mas indicaram nas respostas que
estão satisfeitos com a sociedade na qual vivem. Percebe-se, também, que a maioria
dos/as alunos/as dos 1ºs anos do Ensino Médio deseja ser bem-sucedida, futuramente,
mas os/as alunos/as da EJA esperam conseguir se manter em um bom emprego, a fim
de proporcionar uma  qualidade de vida melhor para suas famílias. Esse argumento,
também, ficou muito evidente durante a socialização dos dados com os/as alunos/as.
Houve uma boa receptividade da parte dos/as alunos/as com a proposta de trabalho do
grupo,  e também durante a roda de conversa com os ex-alunos. Os/as alunos/as
demonstraram interesse pelo site que lhes foi apresentado.  Conclusão: O trabalho
finalizou-se em apenas uma das turmas, sendo assim, as conclusões ainda são parciais.
A socialização dos dados e a roda de conversa com ex-alunos foram estratégias criadas
para proporcionar-lhes uma reflexão sobre as perspectivas de vida futura no âmbito
profissional. 
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