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A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO 

DO TEMPO E DA ROTINA NA EJA 

INTRODUÇÃO 

A rotina é um meio de organizar o tempo para o bom aproveitamento da aula na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Desse modo, o Professor estabelece harmonia em sua sala, atendendo assim a necessidade de cada 

pessoa de forma produtiva. É essencial que o educador elabore atividades diversificadas e flexíveis que sejam 

variadas, porém, que estejam presentes na rotina. 

A rotina é necessária para ter uma estrutura do 

tempo sobre as atividades. Uma rotina adequada é 

aquela que harmoniza o tempo disponível com as 

atividades necessárias. É muito importante planejar, 

muitas vezes o professor "sonha" alto, quer ir além 

do possível e isso só será visto no momento da 

avaliação. Para planejar, deve reconhecer o que é 

necessário, o possível, o que pode ser conquistado. 

Uma simples rotina no trabalho pode trazer uma 

mudança significativa para os alunos da EJA, pois 

os alunos saberão antecipadamente qual será a 

próxima ação, desse modo, eles realizam as 

atividades com mais tranquilidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 
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Durante a rotina é possível que haja espaço para 

rodas de conversas sobre os assuntos decorrentes do 

dia a dia e que fazem parte da realidade dos alunos. A 

leitura, também, aparece todos os dias, pois é na 

prática que se aprende a ler. A escolha das atividades 

a serem realizadas com os alunos decide a 

metodologia da sala de aula. É a escolha bem feita 

que vai garantir a produtividade e o interesse do 

educando. Se o professor quiser que o aluno goste de 

ler, terá que facilitar o acesso a leituras do interesse do 

jovem e adulto, pois a maioria dos alunos não dispõe 

de muito tempo para praticar a leitura. 

FIGURA 1: Prática de ensino na EJA  

A sequência de atividades pode ser compreendida 

como uma sequência didática, nela desenvolve  

desafios e problemas a serem resolvidos pelos 

alunos. Para os alunos da EJA, a rotina é essencial, 

e deve ser preservada todos os dias, nela pode se 

desenvolver atividades variadas.  

CONCLUSÃO 

Dessa forma concluímos que o trabalho na EJA deve 

ser variado e composto por uma rotina para o bom 

aproveitamento das aulas. O professor pode utilizar de 

sequências didáticas, contemplando atividades que 

estimule sua produtividade e interesse, contribuindo 

para o desenvolvimento do raciocínio,da linguagem e 

da visão de mundo de seus alunos. Desenvolver o 

hábito da leitura no aluno auxilia a sua produtividade e 

desperta o seu interesse.  


