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RESUMO: 
O presente trabalho foi desenvolvido durante o quinto e sexto período do curso de Pedagogia 
2012 – UFG, na disciplina de estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A partir de 
observações e intervenção realizada nas aulas das turmas de terceira e quarta série da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) no turno noturno, da Escola Municipal João Paulo I em 
Goiânia-Goiás. A sala possui 17 alunos matriculados, mas frequentam em média apenas 13 
alunos, com idade a partir de 15 anos, sendo eles 4 jovens e 9 adultos. O tema que optamos 
para trabalhar com a turma foi a leitura e escrita por meio da biodiversidade, tendo como 
objetivo principal proporcionar e instigar o aperfeiçoamento da leitura e escrita dos alunos, 
bem como a conscientização e a preservação da biodiversidade. Ressaltando a necessidade 
que cada pessoa tem de ser sujeito atuante, crítico, consciente e capaz de promover mudanças 
necessárias, a partir da leitura e da escrita imprescindível nesse contexto. Durante as aulas de 
regências foram utilizados diversos recursos tecnológicos, dentre eles Data show, 
computador, vídeos, documentários, etc. Dentro da temática “Biodiversidade”, foram 
trabalhados os conceitos de Fauna, Flora, Água, Solo e o Homem. Sempre buscando 
desenvolver questões de mudanças de hábitos que são nocivos para o meio ambiente e 
também consequentemente para os seres vivos que constituem a nossa biodiversidade, nunca 
deixando de lado o estímulo pela leitura e escrita e o enriquecimento do vocabulário. Nosso 
trabalho teve como referencial teórico autores como: Paulo freire, Pimenta e Lima, Ludke e 
André, Pietron, Ribeiro entre outros. Enfim, concluímos que o estágio supervisionado visa 
fortalecer a relação teoria e prática, sendo assim, o estágio constitui-se um importante 
instrumento de conhecimento e integração do aluno na realidade social, econômica e do 
trabalho em sua área profissional. 
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