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RESUMO 
 

Este texto busca apontar e discutir a respeito do trabalho de estágio realizado na EJA, tendo 

como referência o processo de aprendizagem dos alunos, por meio de suas histórias de vida. 

Ao reconhecer os alunos como sujeitos e autores de sua própria história, proporcionar um 

aprendizado da escrita e leitura voltado para as demandas de aprendizagem de cada educando. 

As aulas foram elaboradas de forma dinâmica com o objetivo de contribuir com a 

aprendizagem dos alunos da EJA. Considerou-se que a heterogeneidade da turma marcada por 

histórias de vidas e o fato de haver a presença de alunos com necessidades educativas 

especiais. As atividades propostas à turma pretendiam contribuir para o aprimoramento das 

hipóteses de aprendizagem de alunos em estágio de escrita alfabética, contribuindo para 

superar e pensar dificuldades. (ALVES5, 2008). O foco principal do conjunto das aulas foi a a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Nessa perspectiva o estágio supervisionado permitiu um 

embasamento teórico/prático para que as estagiárias pudessem vivenciar na prática suas 

reflexões construídas no curso em andamento. O exercício docente se constitui como processo 

de formação de professor. Desse modo, as construções observadas no dia-a-dia do processo 

de aprendizagem dos alunos da EJA devem ser tratadas como possibilidades de compreender 

e intervir nas aprendizagens do aluno, levando-o a se sentir sujeito pensante, atuante na 

sociedade, autor de sua própria história e saber. 
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