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RESUMO: 

O Projeto de ensino-aprendizagem de Leitura e Escrita na Educação de Adolescentes Jovens e 

Adultos (EAJA) nasceu a partir de um diagnóstico feito em sala de aula com alunos da 

educação de jovens e adultos (EJA) na Escola Municipal PCO, por meio de diálogos com as 

professoras e coordenadora pedagógica da escola, observações participantes, entrevistas, 

questionários e análise da produção de textos dos educandos, para constatar as dificuldades, 

necessidades e os interesses dos educandos dos alunos. O que nos remeteu à escolha do tema 

do projeto de “Leitura e escrita” foram as necessidades e as dificuldades que os alunos da 

modalidade EJA apresentam em lidar com o mundo letrado no qual estamos inseridos. O 

diagnóstico nos apontou que: em grande parte os educandos escrevem como falam e se 

encontram em níveis de escrita heterogêneos, desde o pré-silábico até o alfabético, e 

apresentam dificuldades na estrutura de texto e composição de frases com sentido e 

significado. Para que pudéssemos despertar o interesse dos educandos, propomos conteúdos 

relacionados à própria realidade destes, pois os mesmos geralmente são oriundos da classe 

trabalhadora, possuem algum marco de fracasso escolar e necessitam de conteúdos que sejam 

significativos e interessantes, de forma a contribuir para o processo de desenvolvimento da 

leitura e da escrita. O objetivo central do projeto foi cooperar com o processo pedagógico da 

escola com vistas ao desenvolvimento da capacidade de ler e escrever dos educandos, 

letrando e alfabetizando-os, pois estes possuem um enorme interesse e necessidade de 

dominar esta habilidade. O projeto foi trabalhado de forma interdisciplinar, valorizando os 

conhecimentos prévios dos alunos, sistematizando e articulando-os aos conhecimentos 

técnicos científicos historicamente produzidosUtilizamos como fundamentação teórica os 

seguintes autores: Maria do Rosário do Nascimento Ribeiro Alves (2008), Lucia Moysés 

(2001), Júlia Dulcinéia (2005), Sônia Kramer (2000), Celso dos Santos Vasconcellos (1995), 

Onaide Schwartz Mendonça (2008), entre outros. As aulas foram desenvolvidas com 

atividades diversificadas, sendo que: na primeira foi realizado o diagnóstico com os 

educandos a fim de conhecermos seus interesses, nível de leitura e escrita e suas necessidades; 

na segunda usamos os nomes próprios dos alunos como ponto de partida para desenvolver as 

atividades; na terceira trabalhamos as variações dos gêneros textuais existentes em nossa 

sociedade, e focamos especificamente no gênero informativo, com o bilhete; na quarta 

buscamos desenvolver a leitura e a escrita a partir de rótulos, propondo atividades individuais 

e em grupos; na quinta usamos o calendário que é um rico material para trabalhar conteúdos 

matemáticos e também a escrita dos dias da semana e dos meses. Na última regência 

realizamos o encerramento do projeto de ensino-aprendizagem com a prática da escrita de um 

texto. A avaliação foi desenvolvida de maneira processual e contínua, individual e grupal. 

Houve grande aprendizado dos alunos e estagiárias, e os educandos avaliaram as regências 
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afirmando que as aulas tinham sido muito proveitosas e que a parte ruim é que as aulas 

conosco não iriam continuar. Enfim, esta experiência tornou-se algo prazeroso que nos fez 

refletir sobre as reais transformações necessárias no trabalho docente. 
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