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Este trabalho desvela a relação entre a história de vida dos estudantes do 1º termo da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Rita de
Jesus”, na cidade de Barueri- SP, e as aprendizagens alcançadas no que se refere à aquisição
da língua escrita. Neste sentido, para propiciar o encadeamento do discurso, o primeiro título
apresenta reflexões que nos ajudam a compreender a relevância social de um projeto como
este e justificam as ações pedagógicas desenvolvidas. Trazemos também, o perfil dos alunos e
um diagnóstico da situação no início do ano letivo (2012), com objetivo de estabelecer
comparativos com a situação atual ao final do trabalho. Num segundo momento, os objetivos
e conteúdos foram elencados, para nortear e validar a escolha dos procedimentos
metodológicos adotados e estratégias, recursos materiais selecionados.
A aquisição das habilidades de leitura e escrita é vista como fator fundamental para
compreensão do contexto em que se vive. Em uma série de circunstâncias sociais a
necessidade do uso da linguagem se faz presente. Dentre elas, a escrita do nome próprio, no
preenchimento de fichas, elaboração de cartas e bilhetes aos parentes e amigos, a leitura de
placas, jornais, textos informativos, instrucionais, etc. Portanto, o cotidiano é que os faz
perceber que o processo de alfabetização, assume relevância como ferramenta de interação e
compreensão do mundo.
As aprendizagens dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, fazem
notória a transdisciplinaridade do projeto. O mesmo tornou-se facilitador da inclusão social,
pois desenvolveu múltiplas habilidades e inteligências. Assim sendo, finalizo este registro,
visualizando esta experiência educativa como um portal, onde quem por ele passou não será
mais o mesmo, pois consigo levou na bagagem da aprendizagem: o estojo da esperança ou da
felicidade de alcançar seu sonho de ler e escrever, o espelhinho que reflete a imagem positiva
de si mesmo, o giz que pinta e torna seu mundo mais belo, o lápis que escreve e eterniza os
momentos importantes, a borracha que apaga a tristeza e a desmotivação do início do ano ou
de uma vida, e um grande presente embrulhado em um papel colorido brilhante.

