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Resumo
As pessoas em geral apresentam deficiências básicas na escrita e oralidade. Devido à dificuldade em
adequar suas falas às situações de uso, limitam suas oportunidades, seja na vida pessoal ou profissional.
Sendo assim, criamos o projeto com o intuito de ajudá-las a instrumentalizar sua língua e dessa forma
atender aos seus anseios. Visamos aprimorar a produção textual do nosso alunado, constituído por discentes
do Instituto Federal Fluminense de São João da Barra ou que estudaram na rede pública dessa localidade
e servidores de escolas públicas. Para tanto, desenvolvemos atividades como oficinas de texto e
interpretação, palestras e cursos de curta duração. Por meio de atividades de leitura e interpretação de
textos, escrita e reescrita, escolha de vocabulário, o aluno desenvolve textos mais organizados e alinhados à
norma culta da Língua Portuguesa, expressando-se melhor e tornando-se apto a expressar seus
pensamentos por escrito em textos destinados ao vestibular ou outros exames de seleção.
Na primeira etapa do projeto, levamos oficinas e cursos às escolas da rede municipal. Como resultado,
obtivemos alunos com maior compreensão de textos diversos e com maior capacidade de expressar de
forma organizada seus pensamentos. Notamos, nesses momentos, que a forma lúdica de apresentar o
conteúdo foi essencial para o aprendizado. A metodologia foi sendo aprimorada de acordo com o perfil das
turmas criadas, de forma a revelar maior proximidade dos saberes com o dia-a-dia da comunidade. Além
disso, apresentamos trabalhos em Congressos e submetemos outros a eventos de natureza
semelhante. Pretendemos ofertar mais cursos e oficinas, dando continuidade ao trabalho já iniciado.
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