EXPERIÊNCIAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COLÉGIO MILITARIZADO
CONCEIÇÃO COSTA E SILVA POR MEIO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA
Solimar Alves Leal1, Keslen Valéria Cardoso de Souza1, Joerk da Silva Oliveira2,
Richardson Cavalcante Adorian3

O Programa Residência Pedagógica é uma das ações que integram a política
nacional de formação de professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento
da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciado
na escola de educação básica. Dessa forma, a finalidade do presente trabalho é
descrever a prática educativa exercida em uma turma de educação de jovens e
adultos realizada na escola estadual professora Conceição da Costa e Silva, por
meio do Programa Residência Pedagógica (subprojeto - Licenciatura em
Matemática). Com esse objetivo apresentaremos uma rica experiência sobre a
prática docente, nos levando a entender como a educação é uma transformadora da
nossa realidade. Lecionar na EJA (Educação de Jovens e Adultos) por meio do
Programa Residência Pedagógica, fez com que nos aproximasse da realidade da
educação brasileira, e de todas as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino.
Neste período de vivência da sala de aula com os alunos da educação de jovens e
adultos, pudemos constatar que mesmo diante das dificuldades de cada um, os
alunos demostram compromisso e interesse em conhecer e entender o que está
sendo ensinado. Cada sorriso dos alunos ao demostrarem seu entendimento é uma
vitória alcançada, nos levando a refletir sobre a juventude, que muitas vezes, encara
a educação de forma descompromissada e sem propósito. Na EJA (Educação de
Jovens e Adultos) vivenciamos as dificuldades de cada aluno, mais também
pudemos ver o compromisso daqueles que mesmo com uma rotina de vida corrida
não deixou de cumprir com suas obrigações escolares. Nossas experiências
profissionais com o EJA (Educação de Jovens e Adultos) foram e continuam sendo
simplesmente enriquecedora, transformando e melhorando nossas ações, nossas
práticas e principalmente como profissional e ser humano. Portanto, apresentaremos
as principais ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula juntamente com o
professor preceptor, bem como os materiais manipuláveis utilizados, metodologias e
jogos matemáticos aplicados para alcançar uma aprendizagem satisfatória.
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