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RESUMO: A modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui muitas particularidades em 

relação ao ensino regular, como a faixa etária dos alunos e a possibilidade de um grande tempo de afastamento do 

ambiente educacional por parte, principalmente, de alunos adultos e idosos. Se na educação regular os professores 

enfrentam grandes dificuldades no ensino de língua estrangeira, na modalidade de EJA essas dificuldades podem 

ser acentuadas. Sendo assim, este trabalho tem o intuito de apresentar atividades realizadas dentro do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), nas quais foram feitas observações de aulas de EJA de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio do Colégio de Aplicação da UFRGS (CAp-UFRGS) e, juntamente com os 

professores responsáveis pelas disciplinas do bloco de Comunicação (Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua 

Portuguesa e Cultura Digital), discutidas as especificidades dos grupos e planejadas estratégias para que os 

bolsistas do PIBID auxiliassem em sala de aula. Foram, então, organizadas e aplicadas atividades de monitoria, 

reforço e oficinas nas disciplinas do bloco de Comunicação da EJA do CAp-UFRGS, que visam a permanência e 

avanço dos alunos nas disciplinas. Até o momento, as atividades realizadas demonstraram resultados positivos, 

auxiliando os alunos com mais dificuldades a entender os conteúdos e motivando sua permanência. As atividades 

de monitoria puderam ser aproveitadas por todos alunos frequentes na disciplina de Língua Inglesa e as demais 

atividades, de reforço e de oficinas, foram aproveitadas pelos alunos que tinham mais dificuldade e que 

demonstraram interesse, pois foram atividades opcionais realizadas em período extra-classe. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Programa Institucional de Iniciação à Docência; Colégio de 

Aplicação UFRGS. 


