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INTRODUÇÃO

Esse projeto de intervenção local visa contribuir com o processo de
construção da identidade e aprendizagem do aluno da EJA, a partir da
provocação da leitura, escrita, interpretação, observação, percepção e
abstração, levando-os a refletir sobre quem são, onde estão e para onde
querem ir.

MARCO TEÓRICO

Os alunos da EJA possuem diferentes níveis socioeconômicos e culturais e
cada uma traz uma bagagem de informações e conhecimentos extensos e
distintos, buscando não só a aprendizagem, mas também a interação,
processo no qual o professor passa a ser mais inclusivo preparando esses
alunos para a vida prática e estimulando a formação dele como sujeito
atuante e crítico através da construção de sua própria identidade e da
conscientização de que a linguagem é primordial no desenvolvimento
humano e social.

OBJETIVOS

Possibilitar aos alunos da EJA a assimilação e apropriação dos códigos e da
linguagem por meio de práticas que foquem suas histórias de vida,
estimulando à escrita e a criatividade pessoal e coletiva desses alunos,
visando contribuir no processo de transformação social.

Figura 1 – Exposição e argumentação do projeto para os alunos do 9º ano A.

RESULTADOS OBTIDOS

CONCLUSÕES

Ante o desafio de despertar ou reforçar nos alunos a aptidão de
contextualizar e integrar como qualidades fundamentais na mente humana
que precisam ser desenvolvidas continuamente; ligadas diretamente as
competências de leitura, compreensão e escrita, acreditamos que este
projeto, seja significativo, pois apresentará novas perspectivas para o
desenvolvimento integral que é ao mesmo tempo biológico, social, cultural,
psíquico e espiritual.

Figura 2 – Pesquisa diagnóstica aplicada aos alunos do 9º ano B

Figura 3 – Gráfico referente a pesquisa sobre as competências de leitura, escrita e aprendizagem.

Espera-se, a partir das atividades propostas, sensibilizar os alunos para a
importância de elevar o ato de ler, reformular olhares e conceitos visando
um melhor desempenho no processo de aprendizagem e construção de
identidade.
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“TÍTULO: Linguagens e códigos na construção da identidade em uma 
perspectiva transdisciplinar ”

 Pesquisa diagnóstica aplicada aos alunos.
 Exposição do projeto para os professores e direção.
 Exposição e argumentação do projeto para os alunos do 9º ano.
 Realização de oficinas que terão como eixos norteadores a valorização

pessoal, a construção da identidade, o estímulo da escrita e a
criatividade de cada aluno.

 Avaliação do projeto.
 Inserção do PIL no Projeto Político Pedagógico da escola.

ATIVIDADES/ EXPERIÊNCIAS
Considerando os objetivos deste trabalho e a sua metodologia, todas as
ações irão favorecer e atuar no que diz respeito ao pensamento e a
experiência; a ciência e a consciência; a efetividade e a afetividade,
proposta transdisciplinar para intervir no processo de aprendizagem dos
alunos.
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