
INTRODUÇÃO: 

O projeto de intervenção local: a construção da identidade do 

educando da EJA no CEF 24 tem a intenção de instigar o 

educando a refletir sobre sua história de vida, sua trajetória, 

procurando valorizar suas conquistas e propiciando estratégias 

para que os mesmos sintam-se valorizados e sejam capazes de 

compartilhar com os colegas de classe e professores sua 

história, suas experiências. Objetiva, ainda, suscitar em cada 

um, habilidades específicas para o desenvolvimento de reflexos 

críticos que levem à construção de um projeto de vida sólido. A 

intervenção será realizada com os educandos do 3º segmento 

da EJA do CEF 24 de Ceilândia. 

ATIVIDADES / EXPERIÊNCIAS: 

Atividade de discussão sobre as origens dos educandos 

relacionando histórias passadas com o presente. Durante o 

desenvolvimento das atividades será solicitado aos alunos que 

falem sobre suas origens, fazendo uma relação entre os sonhos 

desses educandos e o fato de muitos terem saído da terra natal 

e vindo para Brasília por meio de produção de redações onde 

os mesmos estarão falando das dificuldades e do que 

conquistaram até o momento e sobre os objetivos futuros.  

Os alunos construirão um álbum memorial onde estarão 

registrando experiências passadas e perspectivas futuras. 

Haverá uma culminância com a confecção da colcha de 

retalhos com a construção do projeto de vida, com a utilização 

de frases e/ou imagens. 

RESULTADOS ESPERADOS/ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a implantação desse projeto de intervenção local, 

pretende-se que os educandos da EJA identifiquem-se com o 

espaço escolar e que percebam que a construção de um futuro 

melhor passa pela escola e pela profissionalização dos 

mesmos. Que possam perceber que a escola não é apenas um 

local onde vão conquistar um certificado de ensino médio, mas 

onde também podem conquistar conhecimento e desenvolver o 

senso crítico para que se libertem da condição de oprimidos. 

O que já se pode perceber a partir da produção de textos 

realizados pelos mesmos e nos debates em sala de aula é que 

os educandos demonstram anseio e ao mesmo tempo a 

angústia por terem dúvidas em relação à possibilidade de 

alcançarem uma vida melhor. É importante que todos na escola 

estejam motivados e preparados para incentivarem os 

educandos nesta trajetória. 

MARCO TEÓRICO: 

A proposta de estudo para a realização desse projeto de 

pesquisa centrou-se em: Pedagogia do Oprimido (1987), 

Declaração de Hamburgo sobre Educação de Jovens e Adultos 

(1997) e na Constituição Federal. Buscando trabalhar a 

necessidade de um educando crítico e ao mesmo tempo uma 

legislação que o ampare para que o mesmo possa superar os 

obstáculos que encontrará ao longo do percurso. 

Segundo (Freire, 1987, p. 20) o educador tem papel 

fundamental na construção desse novo cidadão: 

“O educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato 

cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em 

lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora 

investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico, também”. 

OBJETIVOS: 

Resgatar a identidade dos alunos da EJA proporcionando 

momentos de encontros e descobertas com a própria história 

de vida e as experiências em sala de aula. 
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