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RESUMO 

 

O software educacional na sala de aula contribui para aprender de maneira divertida 

e deixa as aulas muito mais interativas, deixando o modelo de ensino de "quadro e 

pincel", despertando assim o interesse do aluno em aprender e assimilar as 

atividades melhor. Esta pesquisa tem como objetivo auxiliar no processo de 

aprendizagem fazendo com que eles aprendam de forma lúdica os conteúdos e ao 

mesmo tempo incluir esses alunos no mundo de tecnologias digitais. O trabalho foi 

desenvolvido com referências a vários autores que discutem os métodos de inclusão 

dessas pessoas no mundo das tecnologias, identificando a melhor maneira de 

preparar o professor, fornecendo um meio para que os alunos reconheçam a 

importância da inclusão, garantindo maiores possibilidades para o crescimento 

social. Também será abordada a introdução do funcionamento de cada parte do 

computador para melhor conhecimento das ferramentas que serão utilizadas no 

processo de aprendizagem, os resultados serão relatórios feitos com evolução em 

sala de aula. Para o progresso da pesquisa, utilizamos as experiências obtidas 

através do Programa de Iniciação de Bolsas de Estudo para o Ensino (PIBID), 

permitindo que o autor desenvolva a pesquisa na turma do ensino fundamental I da 

Educação dos Jovens e Adultos. 

 

Palavras chave: Inclusão digital, Ensino, Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The educational software in the classroom helps to learn in a fun way and leaves the 

classes much more interactive, leaving the teaching model of "frame and brush", thus 

arousing the student's interest in learning and assimilating activities better. This 

research aims to aid in the learning process by making them learn in a playful way 

the contents and at the same time include these students in the world of digital 

technologies. The work was developed with references to several authors that 

discuss the methods of inclusion of these people in the world of technologies, 

identifying the best way to prepare the teacher, providing a way for students to 

recognize the importance of inclusion, ensuring greater possibilities for growth Social. 

It will also be addressed the introduction of the operation of each part of the 

computer to better understand the tools that will be used in the learning process, the 

results will be reports made with evolution in the classroom. For the progress of the 

research, we use the experiences obtained through the Program of Initiation of 

Scholarships for Teaching (PIST), allowing the author to develop the research in the 

class of elementary education I of the Education of the Young and Adults 

 

Key words: Digital Inclusion, Teaching, Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos tempos de hoje, é expressa como 

um conjunto de desafios educativos que busca dar resposta aos problemas 

decorrentes de desigualdade socioeconômicas, políticas e culturais que afeta a 

humanidade global. (BONETI, 2006).  

No século XXI graças aos avanços tecnológicos, as mudanças culturais e 

sociais conseguem ser alcançadas aos quatro cantos do mundo que nos permite 

enxergar possibilidades de poder compartilhar uma visão de dignidade, de 

solidariedade e de justiça social. 

Pensar, propor e realizar uma educação voltada a jovens e adultos nesse 

cenário é mais que um desafio, é assumir a responsabilidade histórica de contribuir 

para consolidação de um legado construído na diversidade dos movimentos que 

lutaram e lutam pela democratização do nosso país. 

Com o avanço das tecnologias, é necessário que as pessoas possam ter 

acesso às informações disponíveis, pois quando as mesmas não têm oportunidade 

de conhecer ou tiver contato com essas tecnologias, acabam ficando a mercê da 

própria sorte e cada vez mais excluídas do mundo no qual se vive. (DOLL, 2004). 

Em um estudo feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(CETIC), e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), foram 

realizadas entrevistas pessoais com abordagem face a face em 23.465 domicílios 

em todo o território nacional, entre novembro de 2015 e junho de 2016. (BOCCHINI, 

2016). 

De acordo com o levantamento, pessoas das classes sociais mais abastadas 

usam mais a internet: 95% dos entrevistados da classe A haviam utilizado a rede 

menos de três meses antes da pesquisa. A proporção cai para 82% para a classe B; 

57% para a C, e 28% para a D/E. (BOCCHINI, 2016). 

No entanto, as classes menos favorecidas foram as que tiveram maior 

crescimento proporcional em relação à pesquisa anterior: a classe D/E aumentou 
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sete pontos percentuais (de 21% para 28%); a C três pontos percentuais; a B dois 

pontos; e a A caiu um ponto. 

Esses dados nos apontam as principais condições que interferem no grau de 

exclusão ao acesso tecnológico: o analfabetismo, a condição socioeconômica e a 

localização geográfica.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A situação do ensino da EJA é mais desfavorável do que o ensino regular, já 

que os alunos agregam o estudo com o trabalho, sendo priorizado o que vai 

sustentar financeiramente. Miranda e Machado (2010). O EJA tem um público um 

público variado, são jovens, adultos e idosos de faixa etária diversas, inseridos na 

mesma turma.  

Conforme Lourenço (2012), a inclusão digital de alunos da EJA permitirá que 

os mesmos tenham uma inserção social. Porém, há muitas dificuldades a se vencer, 

devido à falta de profissionais capacitados para inseri-los nos meio tecnológicos.  

Baseado nos fatos descritos, esse trabalho tem como objetivo a inclusão 

digital dos alunos da EJA no mundo tecnológico utilizando softwares educativos para 

auxiliar em seu processo de alfabetização. 

A utilização de softwares educacionais em sala de aula contribui no 

aprendizado de forma lúdica deixando as aulas muito mais interativas, saindo do 

modelo engessado de ensino “quadro e pincel”, desta forma desperta o interesse do 

aluno em aprender e facilita a assimilação das atividades. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é inserir tecnologias na alfabetização dos alunos da 

Educação Jovens Adultos (EJA), fazendo com que eles aprendam de forma lúdica 
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os conteúdos e ao mesmo tempo incluir esses alunos no mundo de tecnologias 

digitais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 Identificar qual a melhor forma do docente se preparar para transmitir 

os conhecimentos de informática; 

 Disponibilizar meios para que os educandos reconheçam a importância 

da inclusão digital. 

 Apontar de que maneira a inclusão pode contribuir com a alfabetização 

de jovens e adultos. 

 Definir como deve ser o ambiente das instituições de ensino para que a 

inclusão aconteça de forma eficaz. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

O estudo foi abordado com pesquisas sobre a Inclusão Digital no processo de 

alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, onde foi realizada de forma 

detalhada, explicita.  

Nesse contexto foi feito uma introdução abrangendo todo conteúdo, seguido 

de justificativa, objetivos em seu primeiro capitulo; Já o segundo capitulo o 

referencial teórico fala sobre a educação de jovens e adultos, minudenciando sua 

história, as políticas educacionais, andragogia e os métodos, seguido de informática 

na educação pontuando a inclusão digital, a terceira idade com a informática e das 

tecnologias na modalidade do EJA.  A metodologia fala sobre a iniciativa da 

pesquisa, os seus métodos e os softwares usados como apoio para o processo de 

alfabetização na EJA e tendo seu cronograma de atividades para fechar o terceiro 

capitulo.  O quarto capítulo mostra os resultados da aplicação da metodologia em 

sala de aula. E finalizando com a conclusão mostrando os objetivos alcançados com 
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a pesquisa planejamento e aplicação na sala de aula com alunos da EJA; seguido 

de referências estudadas, apêndices e anexos com relatórios e reportagem do 

beneficio da inclusão digital na vida dos alunos e em seu processo de 

aprendizagem. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A história da EJA tem seu surgimento no período colonial brasileiro, onde os 

adultos tinham aulas apenas para ensino religioso, logo após no Brasil Império 

começam a surgir mudanças educacionais que davam prioridades a necessidade do 

ensino noturno para alunos analfabetos, A partir deste pontapé, várias ações foram 

acontecendo até que a constituição brasileira em 1998 passou a garantir para os 

jovens e adultos o ensino básico gratuito, seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Nº 9394/96 onde é descrita como essa modalidade deve 

ocorrer. (BRASIL, 2000). 

No entanto ainda existiam muitas dúvidas sobre como a EJA deveria ser 

tratada, pois ela era vista na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) como uma função compensatória e não reparadora. 

Em 2000 foi aprovado um Parecer 11/2000 referente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA, para entender de forma mais clara as funções da 

Educação de Jovens e Adultos. Desta forma a EJA passou a ser interpretada não 

mais como uma modalidade que tem o objetivo apenas de ajudar a população 

atingida pelo analfabetismo, mas sim como um meio de reparar a população atingida 

oferecendo uma educação e igualdade de oportunidades. (BRASIL, 2000) 

A EJA “caracteriza-se pela diversidade do público que atende e pelos 

contextos em que se realiza, além da variedade dos modelos de organização dos 

programas” (COSTA e OLIVEIRA, 2011, P. 121). 
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A Educação em todo o país é quase sempre voltada para as crianças e 

adolescentes onde se encontram na grande maioria dos estudantes em salas de 

aulas, o Ensino Fundamental comporta alunos na faixa etária de 6 à 15 anos de 

idade. Com essa limitação de idade, acaba-se deixando de fora uma grande parte 

da população formada por jovens e adultos que precisam começar ou continuar seus 

estudos, direito que precisa ser garantido (PEREIRA, 1996; SCHMELKES, 1996). 

O Ministério da Educação; Brasil (2002) caracteriza a importância de oferecer 

a os alunos do EJA a oportunidades para interpretar problemas, compreender as 

perguntas, estabelecer relações e informações dadas assim identificando os 

resultados e enfrentando situações novas. Garantindo esse direito, é necessário que 

os métodos pedagógicos de ensino sejam adaptados ao EJA, pois o mesmo é 

formado por alunos de várias idades e com experiências de vidas diferentes uns dos 

outros. 

Compreende-se que os alunos do EJA, mesmo longe dos bancos escolares 

acumularam um aprendizado imensurável adquirido pelas experiências que a vida 

os propôs, porém eles necessitam adquirir experiências pedagógicas que de alguma 

forma consigam derrubar qualquer tipo de barreira e os ajudem na construção do 

seu conhecimento, enquanto alunos na relação de aprendizagem. É de tamanha 

importância reconhecer que esses educando possuem conhecimentos que podem 

ajudá-los no processo de aprendizagem e interação com a sociedade. (MOLL, 

2004). 

Segundo Freire (2008), o homem é um ”ser de relações e não só de contatos, 

não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua 

abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é”. O autor fala sobre o 

relacionamento entre o professor e o aluno, “o educador já não é o que apenas 

educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao 

ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 

crescem juntos” (FREIRE, 2008, p. 79). 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) passa diariamente por muitos 

problemas no Brasil, dentre eles pode-se citar: falta de investimento do governo 

nessa modalidade de ensino; falta de livros especializados para auxiliar os 
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professores, o que acaba fazendo com que sejam utilizados livros do ensino de 

crianças e adolescentes para os adultos. (LEAL, 2005). 

 

2.1.1 Políticas Educacionais 

 

Quais as políticas públicas de educação disponíveis têm acerca da 

universalização do uso de computadores e o ensino da informática?  

O Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia são os 

órgãos responsáveis pelos projetos de inclusão digital, porém o grande problema 

está na continuidade e permanência destes programas. 

Em relação ao currículo da Educação Básica, observamos a falta do ensino 

de informática nos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), tanto na educação 

básica regular quanto na educação de jovens e adultos. Eles são apresentados 

somente propostas de ensino no PCN do Ensino Médio e na Educação de Jovens e 

Adultos com ênfase em Ensino Profissionalizante. 

A respeito disso temos um Parecer de 11/2000 homologado pela CNE/CEB 

referente às diretrizes da EJA que pretende atender todas as necessidades dela, 

tendo já sido reconhecida como uma modalidade de educação pela LDBEN 1996. 

Na resolução CNE/CEB 1/2000 Brasil (2000), estabelece que as Diretrizes da 

EJA garantam o ensino das tecnologias da informação no seguinte artigo: Art.3º. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino fundamental. 

Brasil (1998), estabelecidas e vigentes na Resolução CNE/CEB 2/98 se 

estendem para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos no ensino 

fundamental. Onde, a Resolução CNE/CEB 2/98 garante o ensino das tecnologias 

em sala de aula, Art. 3º. São as seguintes as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental: IV - Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 

de acesso para alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a 

unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional.  

A base comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em 

torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação 
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fundamental e: “a vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos 

como: [...] a ciência e a tecnologia [...] as linguagens.” (BRASIL, 1998). 

Porém nenhum destes documentos fala sobre as diversidades de idades 

encontradas em cada turma do EJA, com isso fica visível como é difícil incluir esse 

grupo digitalmente sem ter professores capacitados para tal. 

Quando inclui essas pessoas, está dando oportunidade e maiores 

possibilidades delas conseguir um lugar melhor no mercado de trabalho e ainda 

permiti-se que eles exerçam seus direito como cidadãos de terem acesso as 

tecnologias. 

 

2.1.2 Andragogia 

 

Andragogia é a arte e a ciência de ajudar o adulto a aprender, sendo, 

portanto, o oposto do modelo pedagógico da qual é a arte e ciência de ensinar 

crianças. O modelo pedagógico vem de longas datas, chegando até o século 

presente e foi à base da organização do nosso atual sistema educacional para o 

ensino na EJA. Esse modelo confere ao professor responsabilidade total para tomar 

todas as decisões a respeito do que vai ser como será, quando será e se foi 

aprendido. São um modelo direcionado do professor ao aluno, deixando o submisso 

a seguir as instruções do professor. (BELLONI, 2009) 

A Andragogia significa, portanto, “ensino para adultos”. Um caminho 

educacional que busca compreender o adulto desde todos os componentes 

humanos, e decidir como um ente psicológico, biológico e social. Busca promover o 

aprendizado através da experiência, fazendo com que a vivência estimule e 

transforme o conteúdo, impulsionando a assimilação. O adulto, após absorver e 

digerir aplica. É o aprender através do fazer, o “aprender fazendo”.  

Larrosa e Kohan (2002), na apresentação da coleção “Educação: Experiência 

e Sentido” acentuam a importância da experiência do aprendizado: “A experiência, e 

não a verdade é o que dá sentido à educação. Educamos para transformar o que 

sabemos, não para transmitir o que é sabido” 
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Segundo Knowles (2009), faz uma comparativa do modelo pedagógico e 

andragógico na sua visão. Quadro 1. 

 

Quadro 1: Comparativa da pedagogia e andragogia na visão de Malcom Knowles, 2009. 

 Modelo Pedagógico: Modelo Andragógico: 

 

Papel  

da  

Experiência: 

 

A experiência daquele que 

aprende é considerada de 

pouca utilidade. O que é 

importante, pelo contrário, é a 

experiência do professor. 

 

Os adultos são portadores de 

uma experiência que os 

distingue das crianças e dos 

jovens. Em numerosas 

situações de formação, são os 

próprios adultos com a sua 

experiência que constituem o 

recurso mais rico para as suas 

próprias aprendizagens. 

 

Vontade de 

Aprender: 

 

A disposição para aprender 

aquilo que o professor ensina 

tem como fundamento critérios 

e objetivos internos à lógica 

escolar, ou seja, a finalidade 

de obter êxito e progredir em 

termos escolares. 

 

Os adultos estão dispostos a 

iniciar um processo de 

aprendizagem desde que 

compreendam a sua utilidade 

para melhor afrontar problemas 

reais da sua vida pessoal e 

profissional. 

 

Orientação da 

Aprendizagem: 

 

A aprendizagem é encarada 

como um processo de 

conhecimento sobre um 

determinado tema. Isto 

significa que é dominante a 

lógica centrada nos conteúdos, 

e não nos problemas. 

 

Nos adultos a aprendizagem é 

orientada para a resolução de 

problemas e tarefas com que se 

confrontam na sua vida 

cotidiana (o que desaconselha 

uma lógica centrada nos 

conteúdos) 
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Motivação: 

 

A motivação para a 

aprendizagem é 

fundamentalmente resultado 

de estímulos externos ao 

sujeito, como é o caso das 

classificações escolares e das 

apreciações do professor. 

 

Os adultos são sensíveis a 

estímulos da natureza externa 

(notas, etc), mas são os fatores 

de ordem interna que motivam 

o adulto para a aprendizagem 

(satisfação, auto-estima, 

qualidade de vida,, etc) 

 

Fonte: Adaptada pelo autor. (2017) 

 

A visão de Knowles é que os métodos utilizados pela Pedagogia "Tradicional" 

não são tão eficazes para alunos adultos, devido que o perfil de exigências  dos 

alunos que são adultos e não crianças da qual o professor tem completamente o 

controle total sobre a experiência de aprendizagem . Os adultos têm o controle sobre 

grande parte da sua experiência de aprendizagem e devem ser motivados a 

aprender. Os métodos de ensino utilizados na pedagogia são muito sobre a 

transferência de conhecimento fundamental, não discurso sobre a prática. Talvez o 

conteúdo que o professor pretenda transmitir (com base em um currículo pré-

definido) já seja de conhecimento do aluno e a necessidade seja de entender em 

como aplicar isso na prática, em uma realidade profissional. 

 

2.1.3 Métodos para Alfabetizar a EJA 

 

O método de Freire (1979) estimula a alfabetização dos adultos mediante a 

discussão de suas experiências de vida entre si, os participantes da mesma 

experiência, através de temas e palavras dentro da realidade dos alunos, que é 

decifrada para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. O 

diálogo é o elemento chave onde o professor e aluno se entende. 

 

 

                                Por isso a alfabetização não pode se fizer de cima para baixo, nem de fora 
para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora 
pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta é a razão 
pela qual procuramos um método que fosse capaz de fazer instrumento 
também do educando e não só do educador e que identificasse, o conteúdo 
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da aprendizagem com o processo de aprendizagem... (FREIRE, 1979, p. 
72) 

 

 

No Processo do conhecimento da escrita e leitura em crianças e adultos não 

escolarizados  Teberosky (2003), descobriu que ao tentar compreender o que a 

escrita representa e como representa, vai formulando hipóteses explicativas para 

dúvidas dos alfabetizados. Assim eles vão compreendendo que a escrita representa 

a fala e que há um sistema, uma organização própria para escrever. À medida que 

vai encontrando respostas parciais, vai construindo o conhecimento da escrita e da 

leitura. A formulação dessas hipóteses, permeada por conflitos cognitivos e a 

passagem de um nível a outro do conhecimento da escrita; Surgindo então uma 

nova etapa na compreensão no processo da escrita. 

Soares (2009) diz, para alfabetizar é necessário se preocupar com o contexto 

social em que os alunos estão inseridos. Um ponto importante é que existe uma 

diferença entre alfabetização e letramento, pode-se letrar antes de alfabetizar ou o 

contrário. Esse entendimento é o grande problema das salas de aula e explica o 

fracasso do sistema de alfabetização.  

A discussão acerca do letramento, no Brasil, encontra-se ligada no debate 

sobre a alfabetização. Por muito tempo, considerou-se como pessoa alfabetizada 

aquela que sabia, pelo menos, assinar seu próprio nome ou escrever um bilhete 

simples. Com um olhar mais atento às práticas sociais de leitura e escrita realizadas 

por sujeitos alfabetizados, ou não, questionou-se a funcionalidade da alfabetização, 

motivando a emergência do entendimento sobre letramento. No entanto, as 

discussões sobre letramento não anulam aquelas acerca da alfabetização, havendo, 

de fato, especificidade e dissociabilidade entre seus conceitos (SOARES, 2009). 

Para os professores que trabalham com alfabetização, Soares (2009) 

recomenda: “Alfabetize letrando sem descuidar da especificidade do processo de 

alfabetização, especificidade é ensinar ao aluno e ele aprender” O aluno precisa 

entender a tecnologia da alfabetização. Há convenções que precisam ser ensinadas 

e aprendidas, trata-se de um sistema de convenções com bastante complexidade 

Na teoria expressa por Ferreyra (1998), está embasada na percepção e na 

expressão que são os dois postulados básicos do processo ensino e aprendizagem, 
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posto que “uma das tarefas básicas da educação é constituída, sem margem de 

dúvidas, pela promoção e estimulo do desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento das 

funções de percepção da pessoa, para que esta consiga apoiar seu processo de 

apreensão, compreensão, entendimento e comunicação com sua realidade, requisito 

indispensável para desempenhar-se corretamente frente a ela. A Expressão é a 

função mais importante da educação, pois aprendemos algo quando o percebemos, 

o elaboramos e o expressamos. Estimular a percepção sobre a realidade, elaborar 

conceitos a fins e expressar as próprias opiniões são as únicas tarefas reais de toda 

ação educadora” 

Paulo Freire, afirma: “Ninguém educa ninguém, nem ninguém aprende 

sozinho, nós homens e mulheres aprenderam através do mundo” e “Ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção” 

Lindeman, em “The Meaning of Adult Education" (1926), identificou, os cinco 

pressupostos-chave para a educação de adultos e que depois se transformaram em 

suporte de pesquisas, apresentados no Quadro 2. Hoje eles fazem parte dos 

fundamentos da teoria de aprendizagem moderna de adulto.  
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Quadro 2: Os cinco pressupostos chave de  Eduard Lindeman. (1926)

Fonte: Adaptada pelo autor. (2017) 

 

Esses pressupostos-chaves se resumem que é importante que haja 

envolvimento do aluno do EJA desde planejamento até avaliação do conteúdo da 

qual será estudado; Segundo Knowles (1973), o processo de aprendizagem entre 

crianças, jovem e adulto é distinto, pois adultos são considerados pelo próprio 

processo de aprendizagem e junto com a experiência de vida que assim foi 

desenvolvido maturidade em áreas que desenvolvem interesses específicos de 

acordo com sua realidade. 

 

2.2 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

Nos dias atuais as tecnologias têm sido usadas em diversas áreas, sendo de 

tamanha importância para a vida do ser humano, tudo tem estado conectado e em 

freqüente mudança. Desta forma é necessário que as pessoas se atualizem para 

obter habilidades necessárias a fim de vencer esses novos desafios propostos pelas 

tecnologias. (Viriato, 2014). 

Segundo Warschauer (2003), discute sobre um ser humano ter acesso à uma 

tecnologia e não dominá-la,ele analisa o fato de um sujeito não saber ler e nem 
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escrever e o quanto isso o desmotiva a ter acesso ao um computador e logo não 

haveria uma inclusão digital. 

O letramento é correlacionado à inclusão social local onde a tecnologia 

encontra muitos obstáculos neste ponto, como um computador com acesso a 

internet passa a ser um meio muito distante da realidade do sujeito caso ele não 

saiba ler e nem escrever. 

As tecnologias nesse século podem ser encontradas em diferentes áreas e no 

ensino é uma delas, porém é necessário que os educandos se atualizem e utilizem 

essas tecnologias como apoio para vencer todos os obstáculos que venham 

aparecer. 

Segundo Gulo (2011), existe pessoas despreparadas para esta nova 

realidade, o que conclui na exclusão dos alunos do EJA da sociedade. Em dias 

atuais, pode se dividir em dois tipos: os incluídos e os excluídos na evolução 

tecnológica, lembrando que as excluídas são consideradas “analfabetas digitais”. 

Nessa realidade é preciso que tenhamos métodos de inclusão desses 

indivíduos no mundo das tecnologias, e o ponto de partida deve ser a escola local 

onde pode se misturar o ensino tradicional com as novas tecnologias. 

A partir do momento que os alunos do EJA conhecem e passam a utilizar as 

tecnologias no seu cotidiano, passam a superar as barreiras colocadas pela sua 

idade, desta forma acabam tendo o sentimento de incluídas na sociedade do 

conhecimento. Viriato (2014). Ter acesso e oportunidade de utilizar essas 

tecnologias visa o desenvolvimento de uma inteligência coletiva, além de contribuir 

para uma vida melhor e dando condições de igualdade para que busquem melhores 

empregos e por conseqüência aumentar sua renda. (GULO, 2011). 

No mundo inteiro há alguns programas para popularizar o acesso às 

tecnologias, no Brasil existem projetos que estimulam o fim do analfabetismo digital, 

dentre eles podemos destacar o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO). O PROINFO é um programa do governo federal que visa utilizar a 

informática nas escolas da rede pública de ensino básica, levando computadores e 

softwares educacionais. 
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Segundo Morais (2013), com o desenvolvimento das tecnologias é necessário 

que também levemos os computadores para as salas de aula, desta forma o 

transformando em um instrumento pedagógico para o auxílio do ensino em várias 

áreas do conhecimento. 

A inclusão digital de alunos da EJA garantirá maiores possibilidades de inserir 

na sociedade. No entanto, há muita coisa a se fazer e superado, já que alguns 

fatores são envolvidos como: falta de professores capacitados para manusear essas 

tecnologias. (LOURENÇO, 2012). 

Através do uso de softwares educativos e da internet, pode-se trabalhar 

alguns tipos de textos como: notícias, receitas culinárias, etc. O Letramento Digital é 

a capacidade de o aluno ler e escrever com auxílio do computador, desta forma 

adquirindo algumas habilidades para utilizá-lo de acordo com suas necessidades e 

desta forma tomar posse desta nova tecnologia. (SILVA, 2008). 

Os alunos tendo acesso a essa alfabetização e letramento digital, passam a 

serem inseridos no mundo tecnológico orientando-se de modo para que não sejam 

escravos delas. 

 Fretire (1977, p.129) apud Alencar, (2005, p.3), defendia para que fazer o uso 

da tecnologia era necessário entender a sua razão de ser, ou seja, é importante que 

o aluno usufrua de toda essa tecnologia disponível sem virar escravo dela e que ao 

mesmo tempo possa ver nela uma maneira de mudar a sua vida e de todos ao seu 

redor. 

Nesse caso, a Educação é parte importantíssima no processo de inclusão e 

construção da criação do saber autônomo e crítico. Pois a educação é um 

instrumento de libertação e criação de pessoas críticas, onde não existe idade para 

começar ou terminar. A partir dela construímos novas idéias, abertura de novos 

horizontes que nos permite a ir a outros locais e assim abrir novos caminhos.  

 

2.2.1 Inclusão Digital 

 

No mundo na qual vivemos tem passado por muitas mudanças e isso de 

alguma forma pode influenciar em nosso convívio diário. O surgimento de novas 
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tecnologias, novas exigências para se entrar no mercado de trabalho e os desafios 

encontrados para se educar tem feito mudarmos a maneira com que trabalhamos e 

pensamos. 

De acordo Valente (1999), as mudanças na educação são lentas e 

imperceptíveis. Nos países ricos podem-se ver as mudanças freqüentemente devido 

à tecnologia mais avançada, porém não afeta no aprendizado, pelo contrário até 

desenvolve, pois a criança já está crescendo dentro da atualização do mundo. Na 

educação essas mudanças visam na transmissão da informação através de redes 

de computadores, porém na sociedade pode-se perceber a mudança de forma mais 

agressiva, sendo capaz de mudar nosso jeito de agir e pensar. Logo, para Valente, 

”Essas mudanças são necessárias para que a informática e outras soluções 

pedagógicas inovadoras possam efetivamente estar a serviço da formação de 

alunos preparados para viver na sociedade do conhecimento.” (Valente, 1999, p.12). 

Em relação à inclusão digital os avanços tecnológicos acontecem a todo o 

momento computadores, celulares e tabletes aparecem todo momento visando nos 

auxiliar no dia a dia, logo inclusão digital não seria apenas apresentar esses 

dispositivos, mas também permitir que todos os indivíduos tenham acesso a eles. 

É essencial que os indivíduos inseridos neste contexto não sejam apenas 

espectadores, é necessário que eles tenham autonomia para interagir e modificar 

sua realidade através destes dispositivos tecnológicos, pois se esses aparelhos 

existem para melhorar a vida das pessoas não faz sentindo algum ainda existirem 

pessoas sem o domínio das mesmas, sujeitos que não podem fazer o uso para o 

seu bem estar e lazer. 

Warschauer (2003) faz uma reflexão sobre a relação entre o computador e a 

internet, mostrando não ser apenas satisfatório ter acesso a ambos, pois é 

importante ter o conhecimento e o domínio para utilizá-los da melhor maneira. Então 

para que haja uma inclusão digital significativa é mais importante que ter apenas o 

computador e a internet, “as habilidades das pessoas para fazer uso daquele 

dispositivo e internet para comprometer-se em práticas sociais significativas” 

(Warschauer, 2003, p.38). 
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A inclusão digital enfrenta muitos obstáculos, porém com ela é possível que 

as pessoas tenham uma visão ampliada do mundo. (Soares, 2009) 

Por isso é necessário retomar a discussão sobre os problemas que a inclusão 

digital se depara, onde o mais difícil dele é a acessibilidade. Ter acesso as 

informações/conhecimentos que a internet proporciona é uma de tantas outras 

formas existentes de acessibilidade. 

Com o intuito de incluir não é necessário apenas ensinar o sujeito a utilizar o 

computador, também é de suma importância que se crie formas para que ele 

mantenha esse acesso, para que todo o conhecimento adquirido não seja perdido. 

Segundo Doll (2004): 

 

 

[...] a exclusão digital não só traduzem de certa forma, as desigualdades 
existentes na sociedade brasileira, mas pereniza as mesmas, já que exclui a 
maior parte da população dos meios considerados necessários para 
participar futuramente do mercado de trabalho, de processos educacionais 
e do acesso a informações importantes (p. 1). 

 

 

Desta forma, incluir um sujeito no mundo virtual significa incluí-los no mercado 

de trabalho e ainda torná-los capazes de se relacionar-se na sociedade através das 

tecnologias. Porém para que isso aconteça é necessário que aconteça políticas 

educacionais voltadas à informática e que seja dirigida para à essa população 

excluída e de baixa renda. 

 

2.2.2 A terceira idade e a Informática 

 

Como falado anteriormente não existe idade para começar ou terminar de 

aprender, pois se aprende todos os dias no convívio social e nossas experiências 

diárias nos trazem aprendizados diversificados. A educação sempre será um 

processo de aprendizagem diária e inacabado, por isso os adultos e idosos a vê 

como uma nova oportunidade de recuperar o tempo perdido. 
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Logo é importante observar que a educação traz benefícios para a vida dos 

idosos, tendo em vista que as tecnologias avançam e mudam diariamente a 

educação traz o idoso a possibilidade de acompanhar todo esse procedimento e 

ainda inseri-lo neste contexto. 

Os cursos de informática voltados para os idosos ainda são bastante 

escassos, com isso essas pessoas se sentem a margem da sociedade, com isso é 

necessário alfabetizá-los digitalmente, fazendo com a linguagem da informática seja 

mais simples e ao mesmo tempo próxima da sua realidade de vida. Porém não 

basta apenas oferecer esses cursos deve-se adequar as necessidades dos idosos, 

utilizarem métodos mais adequados e vocabulário condizentes ao cotidiano dos 

alunos. 

Deve-se levar também em consideração aspectos cognitivos e físicos como 

problemas de memória, visão e audição, o lado emocional também deve se levar em 

conta, pois é normal que muitos idosos se sintam inseguros e receosos de utilizar o 

computador. 

Analisando todas essas questões é imprescindível percebermos que os 

idosos são um grupo bastante ímpar e com isso é necessário um tipo de atenção 

especial, também é fato que eles se interessam bastante pelas tecnologias e que 

sua vontade de participar nesse mundo tecnológico é enorme, pois proporcionará 

um aumento de seu ciclo de amizades e adquirir novos conhecimentos. 

 

2.2.3 Das Tecnologias Digitais na EJA 

 

O Parecer Brasil (2000), estabelece que a Educação de Jovens e Adultos 

corresponda a uma “modalidade da educação básica, nas suas etapas fundamental 

e média”, sendo o termo modalidade compreendido como modo ou maneira que 

“expressa uma medida dentro de uma forma própria de ser”, apresentando “um perfil 

próprio, uma feição especial diante de um processo considerado como medida de 

referência. Trata-se, pois, de um modo de existir com característica própria” 

(BRASIL, 2000, p. 26). 
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Segundo o Parecer Brasil (2000), define três funções para a Educação de 

Jovens e Adultos. A primeira corresponde à função reparadora, que representa a 

entrada da EJA no campo do direito civil, compreendido a partir da restauração do 

direito negado, a exemplo da não alfabetização, que pode resultar na perca de um 

“bem real, social e simbolicamente importante” representando uma dívida social não 

reparada para aqueles que não tiveram a alfabetização, que pode resultar na perca  

de  um  “bem  real,  social  e  simbolicamente apropriação da leitura e da escrita 

como bens sociais, a “igualdade perante a lei é o ponto de chegada da função 

reparadora” (BRASIL, 2000, p. 9).  

Se a igualdade perante a lei representa o ponto de chegada da função 

reparadora, representa também o ponto de partida para a igualdade das 

oportunidades, componente este que caracteriza a segunda função da Educação de 

Jovens e Adultos, a função equalizadora.  

A função equalizadora parte do princípio da equidade. 

 

                                   

A equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a 
garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade, 
consideradas as situações específicas.  [...] Neste sentido, os 
desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem receber 
proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. Por esta função, o  
indivíduo que  teve sustada  sua  formação,  qualquer  tenha  sido  a  razão,  
busca  restabelecer  sua trajetória  escolar  de  modo  a  readquirir  a  
oportunidade  de  um  ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade 
(BRASIL, 2000, p. 10) 

   

 

A Educação de Jovens e Adultos, vista como uma compensação e não como 

um direito, foi alterada nos códigos legais na medida em que “tornando-se direito, 

desloca a idéia de compensação substituindo-a pelas de reparação e equidade” 

(BRASIL, 2000, p. 66).  

A terceira função definida para a EJA é a qualificadora, que corresponde à 

tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida.  

Segundo o Parecer CNE/CEB 11/2000, esta é a função permanente da EJA, e 

representa o próprio sentido da EJA. 
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3 METODOLOGIA  
 

A iniciativa surgiu a partir do momento em que foi percebido que os alunos do 

Ensino Fundamental I do EJA em Aperibé - RJ estavam com muitas dificuldades de 

aprendizado leitura e escrita, e como mediador no processo de aprendizagem usou-

se a tecnologia. Segundo Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

 

Finalmente, é necessário que se faça menção ao computador: alguns 
programas possibilitam a digitação e edição de textos produzidos pelos 
alunos para publicações internas da classe ou da escola; outros permitem a 
comunicação com alunos de outras escolas, estados, países; outros, ainda, 
possibilitam o trabalho com aprendizagens específicas, sobretudo a leitura. 
(BRASIL, 1997, p.57) 

 

Assim viu-se que o uso do computador como ferramenta no apoio ao ensino-

aprendizagem abrange uma série de possibilidades trazendo novas formas de 

conhecimento, novas maneiras para ler e escrever; beneficiando o letramento do 

individuo.  

A turma trabalhada tinha 15 alunos com idade entre 40 a 75 anos. Foram 

atendidas todas as sexta feiras com duração de uma hora, com aulas no laboratório 

de informática no Centro de Inclusão Digital da cidade de Aperibé - RJ, e teve auxílio 

da professora Aline Bairral da turma do EJA. 

Conforme o planejamento montado para a turma da Educação de Jovens e 

Adultos com todo o conteúdo que foi dado está descrito no Quadro 3; No primeiro 

dia de aula foi de apresentação, era mais um bate papo para poder conhecer a 

turma, saber seus nomes idades o que faziam, o que gostavam se tinham filhos e 

netos e o motivo de ter parado de estudar e o que fizeram ter voltado a estudar. No 

final da aula foi aplicado um questionário para fazer um levantamento de dados para 

registrar até que ponto eles conheciam sobre o assunto de tecnologias; Conforme 

apresentado no Apêndice 1. 

Com o resultado da análise dos questionários será apresentado no Gráfico 1, 

a faixa etária dos alunos, já no Gráfico 2, foi baseado na pergunta se eles tinha 

acesso ao computador ou algum tipo de tecnologia, e assim obtendo a porcentagem 
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de quem já teve ou não. Com o resultado desse questionário, pode-se ter uma base 

de cada aluno, com seu grau de dificuldade em relação à tecnologia.  

 

Gráfico 1: Faixa Etária dos alunos do EJA

 

Fonte: Elaboração Próprio Autor (2017) 

 

 

O Gráfico 1 apresenta a faixa etária da turma que contém 15 alunos; observa-

se que 60% tem idades que variam 56 a 75 anos. Portanto, é possível constatar que 

o público da Educação de Jovens e Adultos tem idade avançada. 

 

 

Gráfico 2: Alunos que tiveram acesso ao computador 

 

Fonte: Elaboração Próprio Autor (2017) 
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Como os conteúdos estão relacionados ao computador, buscou saber se a 

turma já teve acesso ao computador como mostra o Gráfico 2, 67% disseram que 

não tem nenhum acesso a ferramenta. 

Após o levantamento dos dados foram verificados quais poderiam ser os 

softwares capazes de auxiliarem o processo de aprendizagem, pois muitos não 

sabem escrever e nem ler; Será preciso ter estratégias para que tenham a 

motivação de continuar e enfrentar as dificuldades. Uma das principais dificuldades 

que se tem: coordenação motora, memória, nível de leitura e escrita cada um tendo 

o seu limite. Posteriormente foram aplicadas atividades semanais para melhorar 

cada grau de dificuldades dito anteriormente, com isso dar para conseguir resultados 

como o grau de evolução e entendimento dos alunos em relação à utilização dos 

softwares.  

 

Quadro 3: Planejamento do conteúdo dado nas aulas da turma do EJA 

AULA 01 
17/03/2017 

 

 Apresentação dos alunos e 
seus interesses 

 Questionário de conhecimento 
 

AULA 02 
24/03/2017 

 

 O que é computador? 

 Conceitos Básicos de 
informática 

 O que é sistema operacional? 

 O que é Hardware? 

 O que é Software? 

 Dispositivos: de entrada, saída 
de dados e armazenamento. 
 

AULA 03 
07/04/2017 

 

 Ligar e Desligar o computador 
de maneira correta. 

 O que é área de trabalho? 

 O que são Janelas? 

 Conhecendo o Mouse e o 
teclado. 

 Apresentação do Software 
Educativo 
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AULA 04 
05/05/2017 

 

 Gerenciamento de pastas 
(criar, excluir e renomear). 

 Copiar, recortar, mover e colar 
arquivos e pastas. 

 Software Educativo: 
“Aprendendo a contar” 
 

 
AULA 05 

12/05/2017 

 

 Menu Iniciar 

 Utilizar o Programa HJ 
datilografia (treinar digitação). 
 

AULA 06 
19/05/2017 

 

 Conhecendo o Paint 

 Software Educativo: 
“Aprendendo a contar”. 
 

AULA 07 
26/05/2017 

 

 Word (Digitação e salvar texto 
em pastas do aluno). 

 Software Educativo: 
“Escrevendo palavras” 
 

 
AULA 08 

02/06/2017 
 

 Atividade no Paint 

 
AULA 09 

09/06/2017 
 

 Atividade de digitação 

AULA 10 
16/06/2017 

 

 Software Educativo: 
“Escrevendo palavras” e 
“Brincando com as palavras” 
 

AULA 11 
23/06/2017 

 

 Revisão do que aprenderam 

 Software Educativo: 
“Escrevendo palavras”, 
“Brincando com as palavras” e 
“Aprendendo a contar” 
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AULA 12 
30/06/2017 

 

 Atividade de digitação e 
desenhos livres no Paint 
 

AULA 13 
07/07/2017 

 

 Software Educativo: Jogo dos 
animais  
 

AULA 14 
14/07/2017 

 

 Paint: Figuras geométricas 

 Software Educativo: “Montar 
bloco” 
 

AULA 15 
11/08/2017 

 

 Atividade de digitação 

 Software Educativo: “Labirinto” 
 

 
AULA 16 

18/08/2017 

 

 Software Educativo: “Ordenar 
números”, “Aprendendo a 
contar” e “Aprendendo a 
somar” 

 

AULA 17 
25/08/2017 

 

 Software Educativo: “Quebra- 
cabeça”. 
 

AULA 18 
15/09/2017 

 

 Software Educativo: “Memória 
das frutas” 

 Identificando as frutas em 
inglês 
 

AULA 19 
22/09/2017 

 

 Software Educativo: 
“Escrevendo palavras”, 
“Brincando com as palavras” e 
“Jogo dos animais” 
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AULA 20 
29/09/2017 

 

 Software Educativo: “Labirinto” 
e “Quebra- cabeça” 
 

AULA 21 
06/10/2017 

 

 Painel de Controle. 

 Configurar data e hora. 

 Personalizando o computador 
(alterar papel de parede, 
proteção de tela, aparência do 
Windows) 
 

 
AULA 22 

20/10/2017 
 

 

 Atividade de digitação 

AULA 23 
27/10/2017 

 

 Software Educativo: “Ordenar 
números”, “Aprendendo a 
contar” e “Aprendendo a 
somar” 
 

AULA 24 
10/11/2017 

 

 Software Educativo: “Montar 
bloco”, “Labirinto”, “Escrevendo 
palavras” e “Brincando com as 
palavras” 
 

 
AULA 25 

24/11/2017 
 

 Revisão  

AULA 26 
01/12/2017 

 

 Software Educativo: “Memória 
das frutas” e “Quebra cabeça” 
 

 
AULA 27 

08/12/2017 
 

 Atividade livre 

 
AULA 28 

15/12/2017 
 

 Confraternização de fim de ano 

Fonte: Elaborada pelo autor. (2018) 
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A partir da aula 2 foi o início do conteúdo trazendo conceitos básicos da 

informática, explicando o que é um computador trazendo conhecimento do sistema 

operacional, o que seria hardware, software, dispositivos: de entrada, saída de 

dados e armazenamento. Aula 3 foi ensinado como ligar e desligar o computador 

corretamente, o que seria área de trabalho, janelas; como usar o mouse e 

conhecendo o teclado. Uma breve apresentação sobre o que é software educativo e 

como será trabalho no decorrer das aulas.  

A aula 4 começamos com o gerenciamento de pastas e arquivos: como criar , 

renomear, excluir, copiar, recortar, mover e colar. Logo após foi dado o software 

educativo: “Aprendendo a contar” apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Software: Aprendendo a contar 

 

Fonte: http://www2.feevale.br/interativa/acervo/jogoseducativos.php. (2017) 
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O aluno conta a quantidade de caixa em cima do caminhão e o resultado são 

um dos números abaixo, então é clicado em cima levando até a interrogação dentro 

do caminhão. Assim auxiliando na coordenação motora, contagem, e na operação 

de soma da disciplina matemática. Na Figura 2, é apresentado o resultado desse 

software. 

 

 

Figura 2: Software: Aprendendo a contar. Resultado das caixas 

 

Fonte: http://www.clubedoprofessor.com.br/. (2017) 

 

 

Na aula 5 foi explicado no menu iniciar a função de cada programa que está 

instalado no computador; onde se encontra o Office, Paint, bloco de notas, 

documentos, imagens,  músicas, acessórios entre outros. Logo depois foi usado um 

programa chamado HJ datilografia que auxilia na digitação do teclado mostrando em 
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qual dedo se deve usar cada letra. Na Figura 3, ele é usado para treinar digitação e 

assim fazendo com que haja o reconhecimento das letras de todo o teclado. 

 

 

Figura 3: Software: HJ datilografia 

 

 

Fonte: http://www.rgnews.com.br/curso-hj-de-digitacao-em-portugues/ (2017) 

 

 

A aula 6 foi a vez do Paint é uma forma livre de se fazer desenhos usando 

completamente a coordenação motora que auxiliam nos movimentos dos músculos 

e nas articulações; o Paint também faz edições de imagens, mas não trabalhamos 

com essa área somente com a de desenhos simples. Nesta mesma aula usamos o 

software “Aprendendo a contar” mais uma vez para exercitar. 

Aula 7 o aluno aprendeu usar o Word; Foi dado um texto para ser digitado e 

logo depois foi ensinado como salvar na pasta que foi criada com o próprio nome 

deles. Assim Encerramos a aula com mais um software educativo: “Escrevendo 

palavras” apresentado nas Figuras 4 e 5, o aluno tem uma ilustração do lado 

esquerdo, e do lado direito letras do alfabeto embaralhadas, onde é preciso formar 
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as palavras que corresponde a ilustração. Ele auxilia na memória e a coordenação 

motora, alguns alunos com mais dificuldades precisam de ajuda com o mouse no 

início para fazer os movimentos de clicar e arrastar a letra até a casa correta.  

 

Figura 4: Software: Escrevendo palavras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://www2.feevale.br/interativa/acervo/jogoseducativos.php. (2017) 

 

 

 

Figura 5: Software: Escrevendo palavras. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www2.feevale.br/interativa/acervo/jogoseducativos.php. (2017) 
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Esse jogo também estimula na leitura e escrita das aulas de português com a 

formação de palavras. A ajuda da professora Aline foi de grande valia, pois o jogo 

era aplicado baseado ao que ela estava ensinando em sala de aula e os educandos 

puderam ver o resultado de como formar palavras. 

As aulas 8 e 9 foram dadas atividades no Paint e para digitação 

respectivamente; Na aula 10 foi trabalhado apenas com softwares: “Escrevendo 

palavras” e mais um que foi apresentado: “Brincando com as palavras”, ele auxiliam 

em uma das dificuldades que todos que está nessa modalidade EJA a memória; 

Segundo Stella (2006), “Idosos tendem apresentar problemas de memória, 

principalmente conteúdos que são aprendidos recentemente mesmo que tenha sido 

apresentado de maneira eficaz”. Logo esse software de maneira lúdica pratica a 

memória do aluno do EJA. Conforme apresentado nas Figuras 6 e 7, os desenhos 

que aparecem, é preciso saber qual é o nome e digitar da forma correta, pois assim 

facilita na memorização das letras e junção das palavras.  

 

Figura 6: Software: Brincando com as palavras 

Fonte: http://www2.feevale.br/interativa/acervo/jogoseducativos.php. (2017) 
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Figura 7: Software: Brincando com as palavras. Resultado 

Fonte: http://www2.feevale.br/interativa/acervo/jogoseducativos.php. (2017). 

 

 

Na aula 11 foi feito uma revisão de tudo que já havia falado nas aulas de 

laboratório. E logo depois foram exercitados os softwares educativos: “Escrevendo 

palavras”, “Brincando com as palavras” e “Aprendendo a contar”. Aula 12 foi feito 

atividade de texto para digitar e desenhos livres no Paint para quem tivesse 

terminado. 

No dia da aula 13 foi apresentado mais um software educativo: “Jogo dos 

animais” que é dividido em três fases;  

 1º Fase: Na Figura 8, o aluno tem que fazer o reconhecimento dos animais 

com seus respectivos nomes, quando encontrar tem clicar no nome e arrastar 

para o retângulo. 
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Figura 8: Software: Jogo dos Animais. Fase 1 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=3305 (2017) 

 

 

 2º Fase: Na Figura 9, essa fase o aluno precisa digitar o nome de cada animal 

nos retângulos logo identificar todos os animais ele passa para fase 3. 
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Figura 9: Software: Jogo dos Animais. Fase 2 

 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=3305 (2017) 

 

 

 3º Fase: Na Figura 10, nessa terceira fase você digita o nome de cada animal  

no retângulo abaixo da figura sem ter ajuda dos nomes abaixo. 
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Figura 10: Software: Jogo dos Animais. Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=3305 (2017) 

 

 

Esse Jogo auxilia na memória, na digitação e no reconhecimento das 

palavras com a figura do animal. 

A aula 14 foi ensinada as figuras geométricas pelo Paint e logo após foi dado 

o software educativo: “Montar bloco”, com ele pode compreender como fazer 

diversas figuras com as formas geométricas. Conforme mostrado nas Figuras 11 e 

12. 
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Figura 11: Software: Montar bloco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://adrianajogoselaine.blogspot.com.br/2011/09/brincando-tambem-se-aprende_20.html 

(2017) 

 

 

Figura 12: Software: Montar bloco. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://adrianajogoselaine.blogspot.com.br/2011/09/brincando-tambem-se-aprende_20.html 

(2017) 
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Esse jogo auxilia na organização do pensamento, assimilando conceitos 

básicos como cores, formas, tamanhos, comparação, classificação e ordenação. 

Logo após as férias de julho a aula 15 começou com atividade de digitação 

para relembrar o teclado. E depois foi dado o software educativo “Labirinto” 

demonstrado nas Figuras 13 e 14; É um jogo que requer atenção, coordenação 

motora; O aluno precisa clicar no smile e percorrer todo o caminho levando até a 

saída que tem como indicação a seta de cor azul. 

 

Figura 13: Software: Labirintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12379 (2017) 
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Figura 14: Software: Labirintos. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12379 (2017) 

 

 

No jogo labirinto tem como objetivo na melhoria do processo de 

aprendizagem do aluno a coordenação motora, senso de direção e lateralidade, 

organização, lógica entre outros 

Já a aula 16 foi dada os seguintes softwares “aprendendo a contar” que eles 

já conhecem e acrescentei mais dois novos “Ordenar números” como está nas 

Figuras 15 e 16 e “Aprendendo a somar”, demonstrado nas Figuras 17, 18 e 19. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Figura 15: Software: Ordenar números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://adrianajogoselaine.blogspot.com.br/2011/09/brincando-tambem-se-aprende_20.html 

(2017) 

 

 

Figura 16: Software: Ordenar números. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://adrianajogoselaine.blogspot.com.br/2011/09/brincando-tambem-se-aprende_20.html 

(2017) 
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Esse Software de ordenação de números auxilia no desenvolvimento do 

raciocínio lógico com noções de quantidade, sequência, ordem, concentração e 

observação. Sem contar que para arrastar os números ajuda na coordenação 

motora. 

 

Figura 17: Software: Aprendendo a Somar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.atividadesdematematica.com/jogos-de-adicao-e.../aprendendo-a-somar (2017) 

 

Figura 18: Software: Aprendendo a Somar. Errando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.atividadesdematematica.com/jogos-de-adicao-e.../aprendendo-a-somar (2017) 
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Figura 19: Software: Aprendendo a Somar. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.atividadesdematematica.com/jogos-de-adicao-e.../aprendendo-a-somar (2017) 

 

 

O jogo Aprendendo a somar, desenvolve habilidades de raciocínio, 

organização, atenção, concentração para resolução de problemas, noções de 

adição, compreende todo o conceito. 

As aulas têm sido bem produtivas, na aula 17 trabalhamos com o software 

“Quebra-cabeça” conforme nas Figuras 20 e 21, esse jogo são peças embaralhadas 

que é preciso clicar e arrastar para o quadro que está à direita, e as peças vai se 

encaixando até formar a figura por completo.  

O Foco de jogo é para estimular na aprendizagem, ele desenvolve a atenção 

e o pensamento lógico, a inteligência, observar, comparar, analisar e sintetizar 
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Figura 20: Software: Quebra-cabeça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.escolagames.com.br/jogos/quebraCabeca/?deviceType=computer (2017) 

 

 

Figura 21: Software: Quebra-cabeça. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.escolagames.com.br/jogos/quebraCabeca/?deviceType=computer (2017) 
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A aula 18 foi um nível mais avançado com o software ”Memória das frutas”, 

nas Figuras 22 e 23 a tela vira mostrando cada par de frutas embaralhada nos 

quadrinhos dividindo por um desenho com uma fruta e outro quadrinho com duas 

frutas; era preciso adivinhar onde estava cada par de uma determinada fruta em 

uma e duas quantidades, na medica que ia encontrando o par a tela fixava e assim 

terminaria até achar o ultimo par; Logo após que eram encontradas todas as frutas 

eles aprendiam o nome de cada um em português e depois em inglês. 

 

 

Figura 22: Software: Memória das frutas 

Fonte: www.jogajogos.com/educativos/aprender-ingles-frutos (2017) 
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Figura 23: Software: Memória das frutas. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.jogajogos.com/educativos/aprender-ingles-frutos (2017) 

 

 

Esse jogo tem como objetivo a memorização das imagens de forma rápida e 

aprimorando a rapidez de reação, desenvolvendo o raciocínio lógico e aperfeiçoando 

sua aprendizagem. 

As demais aulas foram com repetições dos softwares educativos que no 

decorrer do ano foi dado, com exceção da aula do dia 21, devido os alunos estar 

mais familiarizados com o computador foi ensinado como mexer no painel de 

controle, configurando a data e hora e a personalização do papel de parede; para 

aqueles que queria mudar para fotos pessoais. 

A avaliação da turma foi realizada ao longo dos meses de aplicação do 

projeto, de modo contínuo e processual, buscando verificar as habilidades que 

adquiriu e aperfeiçoou se durante esse período. Foram realizadas atividades na sala 

do laboratório aplicando todo conhecimento adquirido no dia.  
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Junto com o processo de avaliação, foram realizados relatórios do 

desempenho da turma, no qual a professora titular acompanhou, para analisar o que 

a inclusão digital contribuiu no desenvolvimento de cada aula.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados foram mediante a análise de 10 meses de aula no laboratório 

de Informática do Centro de Inclusão Digital Iracema Brandão Bairral em Aperibé – 

RJ; Ensino Fundamental I da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal 

Casimiro Moreira da Fonseca, contendo 15 alunos com idades entre 40 a 75 anos 

tendo com ajuda da professora Aline Bairral. 

As aulas iniciais foram conhecendo o computador: a história, os componentes 

internos (placa-mãe, HD, processador, memórias, e as suas funções), demonstrado 

nas Figuras 24 e 25, também foram ensinados o que é hardware (tudo que for físico, 

que pode ser tocado, exemplo: mouse, teclado, impressora.) e software (é a parte 

lógica do computador, exemplo: programas, sistema operacional). Foi ensinado o 

aluno como ligar e desligar o computador corretamente, identificar ícones, menus 

para encontrar o programa da edição de texto o Word ali foi trabalhado o 

conhecimento da formação de palavras em textos pequenos de revistas escolhidos 

por eles na medida em que se sentiam interessados por um determinado assunto, 

começaram a digitação; cada um tendo o seu grau de dificuldade, conforme a Figura 

26, conforme a evolução da turma ia avançando por partes. É importante pensar em 

atividades com uso da tecnologia que seja contextualizada com a realidade da 

turma. Segundo Aires e Lambach (2010), “esse contexto vem através de 

experiências pessoais, sociais e culturais, assim compreendendo melhor a 

aprendizagem”. A elaboração dessa atividade sobre digitação despertou o interesse 

do aluno trazendo consigo uma vontade de querer aprender mais e mais, todos 

ficavam empolgados com a realização da atividade. 

Foi trabalhado também como funciona o gerenciamento de pastas do 

computador (criar, excluir e renomear) com intuito de que os alunos saibam como 

organizar os seus arquivos no computador. Eles aprenderam como fazer cópias de 
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arquivos; neste momento os alunos começaram a indagar se era assim que se 

salvavam os arquivos de músicas no pendrive, logo foi percebido o interesse então, 

a aula ficou bastante interessante, pois consegui trazer a tecnologia para o dia-a-dia 

deles. 

Logo exploramos o Menu Iniciar, foi explicado a função de cada programa 

instalado no computador,através do Windows Explorer e foi possível eles verem 

todos os arquivos existentes no computador e assim aprender como 

criar,apagar,copiar dentro do Explorer. 

Quando o aluno começa a aprender a utilizar o computador o mesmo tem 

muita dificuldade em digitar, por isso utilizei o programa gratuito HJ datilografia que 

estimula o aluno a digitar de forma correta, ele é dividida em níveis, então o aluno é 

desafiado cada vez mais a se desenvolver. No começo os alunos sentiram um 

pouco de dificuldades em relação à posição dos dedos, porém com o passar das 

aulas eles começaram a digitar de forma correta, chegando a alguns conseguindo 

digitar sem olhar no teclado. 

 

 

Figura 24: Ensinando os componentes internos. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. (2017) 
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Figura 25: Mostrando a placa mãe. 
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. (2017) 

 

 

Figura 26: Aprendendo ligar e desligar o computador corretamente 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. (2017) 
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Depois desse treinamento no software de digitação, voltamos ao editor de 

textos Word, nesta aula foi aplicado uma atividade onde os mesmos teriam que 

digitar 50 palavras aleatórias que estavam impressa em uma folha, para a minha 

surpresa a maioria conseguiu digitá-las, a cada evolução que tenho presenciado me 

mostra que estou no caminho certo e tudo tem acontecido de forma tão gradual que 

isso tem pontos positivos, prova que se está no caminho certo para aprendizagem 

desses alunos. 

Com os alunos do EJA pode-se observar, que em alguns se sentem excluídos 

socialmente devidos não terem tido oportunidades de serem escolarizados na época 

certa. Muitos acabam desistindo por terem dificuldades para aprender. Mas Cunha 

diz:  

 

O ponto de partida de qualquer trabalho pedagógico deve ser a emoção. 

Como vimos, a emoção do aprendente apropria se do que será apreendido 

e, desta forma, o afeto atua no início do processo de aprendizagem para 

canalizar a atenção e no final para ajudar a memória no resgate das 

informações. (CUNHA, 2008) 

 

 

Com a Inclusão digital, essas dificuldades emocionais que apresentaram 

foram diminuídas devido à relação do educador com aluno, auxiliando de forma mais 

clara e fazendo-os sentir seguros e motivados naquilo que estavam aprendendo. 

O Foco principal da inclusão digital na turma do EJA foi à utilização dos 

softwares educativos que auxiliaram como uma ferramenta que contribuiu em todo o 

processo de ensino aprendizagem, desenvolvendo raciocínio lógico, trazendo novos 

conhecimentos de maneira lúdica, tornando as aulas mais interativas e assim 

despertando todo interesse do aluno; como exemplo na formação de palavras como 

a Figura 27, nas contagens numéricas demonstrado na Figura 28, entre outros.  
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Figura 27: Aluno utilizando o software: Escrevendo palavras. 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. ( 2017). 

 

 

 

Figura 28: Alunos utilizando o software: Aprendendo a contar. 

                      
Fonte: Arquivo Pessoal. (2017) 

 

 

As aulas têm sido bem produtivas a de personalizar o computador foi 

sensacional, pois foi ensinado como se altera o plano de fundo da área de trabalho 

(neste momento eles perguntaram se era possível colocar a foto de seus filhos como 
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fundo da tela), como se coloca proteção de tela e quando viram a proteção de tela 

com o nome deles, e quando fizeram ficaram encantados. 

Explicar o painel de controle não foi uma tarefa fácil, porém a estratégia 

usada foi fazer comparações com o mundo real que acabou dando tudo certo, neste 

dia foi ensinado alterar a data e hora do computador, e a configuração o mouse e 

alterar o ponteiro do mesmo, nessa explicação foi dito como é importante fazer o 

backup de seus arquivos para que eles não os percam. 

Com a proximidade do final do ano apresentei uma proposta à turma de 

montar um cartão de natal para seus familiares, todos concordaram, então entramos 

na internet e assim foi procurado à imagem que eles escolhessem logo essa 

imagem seria inserida no Word e abaixo da mesma escrevessem uma mensagem 

de natal, quase todos conseguiram sozinhos, com algumas orientações todos 

conseguiram chegar ao objetivo final. 

Outro aspecto relevante foi à parceria estabelecida com a educadora, uma 

vez que sua presença em algumas intervenções possibilitou além do planejamento, 

o acompanhamento mais próximo dos estudantes. Segundo a educadora, pôde ser 

notada a mudança dentro da sala de aula e em seu relatório que está descrito no 

Anexo A, ela salienta alguns pontos: 

 Evolução dos alunos depois das aulas utilizando o computador; 

 Demonstra como já houve uma diferença no entendimento dos mesmos; 

 Eles tiveram mais interesse em aprender; 

 A concentração foi melhor; 

 A segurança em saber que estava assimilando o que aprendia, resultou em 

um aumento da auto estima da turma; 

Em seu relatório final que está no Anexo B à professora selecionou alguns 

aspectos que foram obtidos a: 

 Inserção social e cultural 

 Auto estima 

 Autonomia 

 Favorecimento da aquisição da leitura e escrita  
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Na concepção da evolução dos alunos, o professor de informática, observou 

que as atividades com os softwares educativos eles conseguiram obter uma boa 

coordenação motora, um grande avanço no entendimento desde primeira aula até a 

última. Segundo Carvalho (2008), esse tipo de atividade o aluno adquire o domínio 

para ser inserido na sociedade e ao mesmo tempo tem acesso às tecnologias, tendo 

assim uma inclusão em um mundo digital. 

O conhecimento do computador fez com que os alunos se sentissem mais 

capacitados de lidar com a sociedade que tanto cobra, e as aulas foram bem 

produtivas. Os editores de texto auxiliaram no aprendizado da gramática e 

contribuíram para habilidade de digitar que é englobado para todo o processo da 

inclusão digital.   

A cidade de Aperibé apoia os alunos do EJA na inserção da inclusão social e 

digital. Conforme o Anexo C. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ao mencionar o uso de tecnologias na Educação dos Jovens e Adultos na 

realidade do Brasil são muitos os desafios, pois o índice de analfabetismo ainda é 

realidade de muitos. Mas com investimento em laboratórios adequados e formação 

qualificada, assim, possam desenvolver e fazer-se presente nas salas de aulas, 

descobrindo um novo ambiente trazendo conhecimento e socializando com a 

geração tecnológica.  

A inclusão digital é quando individuo que usa a tecnologia de forma que a 

utiliza para construir conhecimento; e com ela na EJA foi contribuída para o 

processo de ensino e aprendizagem, levando conhecimentos vivenciados na sala de 

aula para a sua realidade adaptando em seu dia a dia.  

Conforme os objetivos específicos foram identificados a melhor forma do 

docente se preparar para transmitir os conhecimentos de informática, através de 
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muita pesquisa e a convivência em sala de aula auxiliando cada letrado. Com os 10 

meses de planejamento e trabalho com a turma eles reconheceram a importância da 

inclusão digital. 

Foi demonstrado que a inclusão pode contribuir com a alfabetização de 

jovens e adultos, desenvolvendo o melhor raciocino e dando condições para 

inserção social e cultural. 

O ambiente das instituições de ensino para que a inclusão digital aconteça de 

forma eficaz é um trabalho em conjunto; como por exemplo, “Os 3 pilares da 

inclusão digital que formam um tripé fundamental para que aconteça: TIC’s, renda e 

educação”. (MENDES, 2003). 

Para que essa inclusão seja eficaz é preciso estimular parcerias entre 

governos (federal, estadual e municipal), empresas privadas, organizações não 

governamentais (ONGs), escolas e universidades. Governos e empresas privadas 

devem atuar prioritariamente na melhoria de renda, suporte à educação bem como 

tornar disponíveis equipamentos à população.  

Ações que podem ser promovidas pelos governos e empresas privadas 

incluem: 

 Disponibilizar acesso a terminais de computadores e correio eletrônico a toda 

a população; 

 Oferecer tarifas reduzidas para uso dos sistemas de telecomunicações; 

  Criar mecanismos de isenção fiscal, sem muita burocracia, para o 

recebimento de doações de computadores e equipamentos de infra-estrutura. 

É ainda necessário o desenvolvimento na educação para assim possibilitar o 

funcionamento do tripé da inclusão digital, trazendo melhorias a todos e diminuindo 

o índice de alfabetismo no Brasil. 

O uso dos softwares educativos demonstrou, mais uma vez, que auxiliam nos 

conteúdos que são exigidos em sala de aula e colaboram com o desenvolvimento do 

processamento das informações, habilidades perceptivas, aprendizagem de línguas 

entre outros; assim estimulando a aprendizagem dos alunos. 
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Diante desse contexto uma proposta futura de trabalho seria a necessidade 

não só de a inclusão ser como auxilio, mas habilitar como parte da matriz curricular 

da Educação dos Jovens e adultos, assim possibilitando o maior conhecimento de 

outros módulos dentro do universo tecnológico. É interessante a criação de 

softwares educativos voltados para EJA, pois os encontrados são a maioria das 

vezes infantilizados podendo de certa forma criar um certo, constrangimento ao 

aluno. 

Conclui se que a inclusão no processo de alfabetização na EJA, permitiu se 

ampliar novos horizontes, trazendo mudança pessoal, profissional e a inserção 

dentro de uma sociedade que esta adepta a toda uma geração tecnológica.  
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APÊNDICE 

 

Questionário da Inclusão Digital no EJA 

1 – Qual a sua idade? 

_____ Anos 

2 – Você já teve algum contato com alguma tecnologia (Celular, Computador, tablet)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Qual? ____________________ 

3 –  Você tem computador em casa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4 - Você acha importante aprender a utilizar o computador? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

5 – Você acha que o uso da tecnologia poderia melhorar a sua vida? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

6 – Qual a sua avaliação sobre o uso da tecnologia no Ensino? 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Normal 

(   ) Ruim 

(   ) Muito ruim 

 

 



56 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Relatório Inicial da Professora Regular Aline Bairral do Ensino 

Fundamental I - EJA 

 

INCLUSÃO DIGITAL – EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA 

APERIBÉ-RJ 

 

RELATÓRIO 

 

JUSTIFICATIVA: Indivíduos excluídos da sociedade por não saberem ler e escrever 

e com o surgimento das novas tecnologias eles se tornam também excluídos 

digitalmente. Com o acesso às TIC’s, além da inclusão digital é desenvolvido 

competências para a sua utilização como auxílio na alfabetização. 

REALIDADE DA TURMA EJA 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL: A 

maioria dos alunos nunca teve acesso ao computador, como também não sabiam a 

real importância do uso do computador e nem imaginavam o quanto isso poderia 

ajudá-los em suas vidas.  

AULAS REALIZADAS: 

24/03/2017 

07/04/2017 

05/05/2017 

12/05/2017 

19/05/2017 

26/05/2017 

RESULTADOS OBSERVADOS APÓS 6 AULAS:  
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 Alunos com mais interesse em aprender; 

 Melhoram na concentração durantes as aulas; 

 Melhora na memória, auxiliando na formação do conhecimento e na 

alfabetização; 

 Aumento da autoestima, porque muitos alunos se sentiam incapazes de 

utilizar um computador. 

 

CONCLUSÃO: Dessa forma, as aulas de inclusão digital ministradas pelo 

Professor Allan estão contribuindo não apenas para a inclusão digital e social do 

aluno, mas também como recurso extra para apropriação de leitura e escrita, e 

ainda motivação para novos conhecimentos, numa mistura de realização e 

prazer, elevando a autoestima da turma. 

 

Aperibé, 31 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

Aline Costa Bairral Alves – Mat- 03625 

Professora EJA – I Segmento Ensino Fundamental 
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ANEXO B – Relatório final da Professora Regular Aline Bairral do Ensino 

Fundamental I - EJA 

 

INCLUSÃO DIGITAL – EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA 

APERIBÉ-RJ 

 

Contribuições proporcionadas pelas aulas de informática ao longo do ano 

letivo de 2017 

*auxílio à inserção social e cultural 

*autoestima 

*autonomia 

*favorecimento da aquisição da leitura e da escrita 

Ao longo do ano letivo de 2017, no desenvolver das aulas de informática com 

o professor Allan, os alunos entenderam a importância de se utilizar a internet para a 

realização de pesquisas e como meio de comunicação entre as pessoas. 

Os jogos de computador utilizado durante as aulas, além de uma maneira de 

entretenimento, acabaram sendo instrutivo também para manuseio do mouse e do 

teclado. 

Os alunos começaram a vislumbrar a internet como ferramenta para saber 

mais sobre as coisas de seus interesses (ex. receitas, notícias, simulado do Detran 

para tirar habilitação, etc.), trazendo mais autonomia na execução de tarefas, 

diminuindo sua dependência em ambientes que prestam serviços através da 

informática (ex. bancos, DETRAN, Cartório Eleitoral, etc.). 

Houve o reconhecimento pelos próprios alunos da importância do computador 

para o favorecimento da aquisição da leitura e da escrita, pois a partir da relação do 

teclado com a tela onde existe a preocupação se estão digitando a letra certa, assim 

as práticas de leitura e escrita digitais aparecem em contraposição da prática de 
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leitura e escrita tradicional, favorecendo um espaço diferenciado que é a tela do 

computador. Este novo espaço propõe um novo tipo de relação entre o escritor e o 

texto: novas maneiras de ler, novas relações com a escrita e novas técnicas 

intelectuais. A atenção dispensada pelos alunos em associar tela e teclado, um olhar 

atento sobre aquilo que escreve, fez com que novas formas de conhecimento 

fossem exploradas. 

O computador permitiu maior autonomia. Este tipo diferenciado de letramento 

impulsionou diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais. Escrever na tela do 

computador fez com que os alunos se sentissem aptos a novas aprendizagens, 

acreditando na sua potencialidade, mexendo com sua autoestima, acreditando que é 

capaz de aprender a ler e escrever. 

Dessa forma, estar envolvido no processo de inclusão digital proporcionou 

aos alunos uma nova possibilidade de aprendizado da leitura e da escrita. 

 

 

 

Aperibé, 08 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Aline Costa Bairral Alves – Mat- 03625 

Professora EJA – I Segmento Ensino Fundamental 
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ANEXO C – Reportagem sobre a Inclusão Social e Digital do EJA  

 

 

EJA TRÁS OPORTUNIDADE DE ESTUDO PARA JOVENS E ADULTOS EM 

APERIBÉ 

 

By Canal GS1 junho 14, 2017  

 

O EJA vem funcionando a todo vapor no município de Aperibé. Alunos que 

muito tempo não frequentavam sala de aula agora retornam motivados com o 

novo programa do governo o EJA - Educação de Jovens e Adultos. Os alunos 

estão se descobrindo novamente com aulas de Informática, Educação Física, 

Visita Culturais e outras mais que vem estimulando a frequência e aparecimento 

de novos alunos tudo por conta de um bom trabalho que a Professora Aline Bairral 

e sua equipe vem fazendo no Município de Aperibé e com apoio da Diretora 

Kattila Freitas. A Professora vem criando várias formas de incentivos e estimulo 

para o fortalecimento educacional dos alunos. E os alunos vêm mostrando o 

resultado em sala de aula aonde cada um vem se esforçando uns mais do que os 

outros na forma de recuperar o tempo perdido e hoje todos participam 

efetivamente  das aulas com um numero baixo de falta.  

O EJA é uma modalidade de ensino que nasceu da clara necessidade 

de oferecer uma melhor chance para pessoas que, por qualquer motivo, não 

concluíram o ensino fundamental e/ou o médio na idade apropriada. Surge como 

uma ação de estímulo aos jovens e adultos, proporcionando seu regresso à sala 

de aula. Esta modalidade respeita às características desse alunado, dando 

oportunidades educacionais adequadas em relação a seus interesses, condições 

devidas e de trabalho, mediante cursos e exames próprios. 

Fonte:https://canalgs1aperibe.blogspot.com.br/2017/06/eja-tras-oportunidade-

de-estudo-para.html 

 

https://canalgs1aperibe.blogspot.com.br/2017/06/eja-tras-oportunidade-de-estudo-para.html

