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RESUMO: 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução de um Projeto de 
Intervenção sobre Leitura e Escrita para uma turma de 3ª e 4º séries da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal João Paulo I em Goiânia/GO. O Projeto 
teve como tema central “Gêneros Textuais e o Ensino de Língua Portuguesa na 
Educação de Jovens e Adultos”, sendo parte integrante do estágio obrigatório do curso 
de Pedagogia, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás. Seu 
objetivo principal foi desenvolver e ampliar a leitura, a escrita e a oralidade dos 
educandos por meio de diferentes gêneros textuais, objetivando formar sujeitos 
conscientes, capazes de atuar na sociedade como cidadãos críticos e autônomos. 
Procuramos durante o desenvolvimento do projeto conceituar e contextualizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, de modo que valorize e combata a ideologia 
predominantemente arraigada, na qual desconsidera o saber fora da escola. A 
metodologia usada para a construção e desenvolvimento do projeto de intervenção 
educacional (Projeto de Ensino e Aprendizagem) consistiu na observação da realidade e 
das especificidades de cada educando, buscando uma reflexão e soluções para os 
problemas apresentados, entendendo que é por meio da observação que conseguimos 
diagnosticar as dificuldades dos educandos e propor tentativas de solucioná-las a partir 
de estratégias pedagógicas que levem em consideração os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos ao longo de suas vidas. Para elaboração do Projeto de Intervenção, bem 
como deste trabalho, foi realizada uma pesquisa com o intuito de conhecer melhor os 
sujeitos que frequentam a EJA e suas especificidades, e autores para corroborar com os 
nossos conhecimentos pré-existentes acerca do assunto e conversas critico-reflexivas 
com os alunos e a professora regente da turma. Foram usados na pesquisa bibliográfica 
documentos relacionados à educação como a LDB e o PCN de Língua Portuguesa e 
autores como FREIRE (2003), CEREJA e MAGALHÃES (2010), SCHNEUWLY 
(2004) entre outros. Além da pesquisa bibliográfica, foi feito um diagnóstico da escola 
campo, com o objetivo de intervir para melhorar a qualidade da aprendizagem dos 
educandos. A avaliação foi desenvolvida de forma continua e processual, levando em 
consideração a participação e o interesse dos alunos, no decorrer da aula e na realização 
das atividades propostas no final das regências. A avaliação foi realizada a partir das 
produções escritas e das participações orais dos alunos, dos relatos escrito sobre as 
regências, e das conversas e reflexões realizadas entre os estagiários, os alunos, a 
professora regente da turma e o professor da disciplina de estágio.   
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