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RESUMO 

 

CARVALHO, Caren Caroline Alves. Repensando a produção textual nos anos 

iniciais: Novos caminhos para antigos desafios. 2018. 30 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental I) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

A motivação por estudar e desenvolver este projeto emergiu da inquietação que surgiu no 

início do Programa de Residência no campus Realengo I. Ao perceber  que todos os 25 

alunos da turma de segundo ano do Ensino Fundamental I, a qual eu acompanhava, entre 

outras habilidades, produziam textos estruturados, me questionei o porquê dos meus 

alunos, que estavam no mesmo ano de escolaridade numa escola do Município do Rio de 

Janeiro, não compartilhavam da mesma realidade. Tornou-se claro a necessidade de 

repensar as práticas docente e os métodos de produção textual adotados por mim a fim de 

desenvolver a escrita destes alunos. Sendo assim, o presente trabalho buscou estudar e 

aplicar uma sequência didática capaz de repensar as práticas de produção textual no 

processo de alfabetização desta turma. Tal reflexão partiu da observação de práticas 

docentes adotadas no Colégio Pedro II, e estudos à luz de teóricos como Maria 

castanheira, Francisca Maciel, Raquel Martins, Patrícia Corsino,Telma Weisz  entre 

outros. A sequência didática trabalhada partiu de várias versões do conto Os três 

Porquinhos. Ao final, a turma produziu um livro recontando a história e foi montado um 

pequeno portfólio onde se pode constatar o desenvolvimento da escrita dos alunos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta reflexões e atividades realizadas a partir de indagações que 

surgiram com o Programa de Residência Docente sobre a produção textual nos anos 

iniciais. A turma 1201, da qual sou professora regente, pertence ao 2° Ano do Ensino 

Fundamental I do CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga, localizado em Bangú na cidade 

do Rio de Janeiro,  possibilitou com que o presente estudo e práticas fossem 

desenvolvidos.  

A alfabetização de uma criança e a inserção dela na cultura escrita são processos 

fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. A escrita já não tem sua 

funcionalidade somente para registro de fatos ou comunicação, atualmente aquele que 

não domina bem estes saberes acaba por ficar à margem da sociedade.  

Um grande desafio surge pela necessidade da alfabetização escolar acontecer com 

êxito. É necessário muito mais do que a criança ser capaz de entender as letras e seus 

significados. As letras precisam ter significado para aquele que as utiliza, mas para além 

disso é preciso que o indivíduo tenha consciência da utilização das palavras. Que a escrita 

seja um instrumento de articular e organizar suas idéias, um meio para se expressar e se 

fazer entender. A alfabetização não deve ser um processo mecânico, sem fluidez, é 

necessário que o docente esteja atento ao desenvolvimento deste processo. 

Segundo Freire (2011), a criança tem sua própria visão e leitura de mundo, antes 

mesmo de se apropriar da leitura e da escrita. Esta leitura do que está em sua volta, o 

significado dos diversos símbolos que fazem parte da vida desta criança devem ser 

considerados entendendo que esta “leitura de mundo” que a criança faz acaba por 

interferir no desenvolvimento da sua alfabetização, por isso a importância de um 

aprendizado significativo onde o aluno se identifica com o que está sendo ensinado, não 

sendo somente símbolos vazios. 

Exercendo a docência há apenas 2 anos, me vi um tanto frustrada e inquieta ao 

perceber que os alunos do Colégio Pedro II, de Realengo I, campus onde realizei minhas 

observações, sendo do mesmo ano de escolaridade, 2° ano,e idade, 7 e 8 anos, que meus 

alunos, já produziam textos estruturados e coesos. Ao comparar com as produções de 

meus alunos, compostas por frases isoladas, ficou nítida a necessidade de melhorar 

minhas práticas em sala de aula. Em busca de algumas respostas sobre como desenvolver 
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melhor um trabalho de produção textual com os meus alunos, e em meio a tantas dúvidas, 

este trabalho foi aos poucos sendo construído. 

 Segundo Martins, et al. (2008, p. 138): 

Muitas vezes o professor tem boas intuições sobre o seu trabalho e sobre 

a escrita, mas não tem clareza teórica e metodológica sobre como 

explicitá-la ao aluno e nem de como transformá-las em um 

planejamento sistemático.   

 

É necessário que haja constantemente uma reflexão por parte do docente sobre seus 

atos em sala de aula, o muito saber não garante que os conhecimentos explicitados em 

aula realmente estejam tendo significado para os alunos. Novos olhares sobre os discentes 

possibilitam novos horizontes de aprendizagem. É preciso compreender a lógica por trás 

da escrita de um aluno. Se uma criança escreve fragmentado, deve-se atentar do porque 

isto estar acontecendo e é o professor que deve estar atento para a partir deste ponto 

desenvolver outras habilidades no aluno. 

A relação política educacional adotada a nível federal, estadual e municipal também 

deve ser considerada neste contexto, pois são a base para o direcionamento do ensino-

aprendizagem.O município do Rio de Janeiro tem adotado de forma gradativa, desde o 

ano 2000, os ciclos de alfabetização. Amparado nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) 

estes ciclos, que tem duração de três anos, defendem a não fragmentação do ensino, maior 

flexibilidade no tempo para ensino-aprendizagem, trabalho coletivo dos docentes, 

interdisciplinariedade e respeito a diversidade e ritmos diferenciados na consolidação da 

leitura e da escrita.  

A resolução Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010 também veio a contribuir em 

algumas modificações no ensino, currículo e sistema de ciclos. Articulou-se Diretrizes 

Curriculares para um ensino fundamental extendido para nove anos, onde abrangeria  

crianças de 6 até 14 anos, sendo que os três primeiros anos deveriam assegurar a 

alfabetização e o letramento. 

Contando com um currículo interdisciplinar, a resolução apresenta no artigo 7 como 

um dos  princípios:  

(...) desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos 

previstos para esta etapa da escolarização, a saber: 

 I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo (...)  

(BRASIL, 2010, p.2) 
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Compreendendo a importância da apropriação da leitura e da escrita, esta etapa 

passou ser vista como um processo que seria melhor assimilado e assegurado respeitando 

o tempo de amadurecimento cognitivo das crianças, sendo necessário os ciclos de 

alfabetização e a ampliação  do ensino fundamental I para nove anos.  

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), desde a sua criação, tem 

trabalhado com horário integral. A escola, atualmente, atendendo a uma nova proposta de 

educação implantada pela Secretaria Municipal de Educação, tem como jornada de 

trabalho sete horas diárias , onde o aluno teria maior possibilidade de interação social e 

pedagógica. Ainda de acordo com a Resolução Nº 7, em seu artigo 32: 

§ 1º O currículo da escola de tempo integral, concebido como um 

projeto educativo integrado, implica a ampliação da jornada escolar 

diária mediante o desenvolvimento de atividades como o 

acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da 

aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as 

artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, 

a afirmação da cultura dos direitos humanos, a preservação do meio 

ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas aos 

componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e 

práticas socioculturais. (BRASIL, 2010, p.11) 

 

Desta forma, o CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga, tem funcionado dentro das 

novas Diretrizes. A escola de tempo integral contempla o ciclo de alfabetização nos três 

primeiros anos, onde a reprovação só passa a vigorar a partir do terceiro ano do ensino 

fundamental. Mas apesar destas modificações, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o 

ciclo, que engloba crianças entre 6 e 8 anos, mesmo visionando a diminuição nos índices 

de analfabetismo, repetências e evasão escolar não tem alcançado seus objetivos 

plenamente nessa realidade. 

Em 2016, o CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga possuía cerca de 498 alunos 

matriculados nos Anos Iniciais (do Primeiro ao Quinto ano), estando matriculados 116 

alunos no terceiro ano. Destes alunos, 31% estavam com distorção idade-série. O quarto 

ano, que contava com cerca de 102 alunos, contabilizou 34,3% destes alunos com esta 

mesma distorção. Em contrapartida, estas taxas no primeiro e segundo ano eram de 6,3% 

e 11,6% respectivamente. Ao observar estes dados é possível perceber que ao chegar no 

terceiro ano ocorre uma espécie de “funil”, onde se retém todos aqueles que não 

alcançaram os objetivos propostos no ciclo o que acaba  se refletindo também no ano 

seguinte. 

O que tem ocorrrido, é que a não retenção dos alunos e a extensão da alfabetização 

para 3 anos tem impulsionado crianças com pouco domínio da escrita e leitura a anos 

seguintes, e retendo os alunos no último ano do ciclo. Tal fato tem  dificultado todo o 
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processo, já que estes discentes deveriam dominar bem alguns conceitos anteriores para 

avançarem nos conteúdos. A distorção idade-série e a defasagem no aprendizado vai 

aumentando, dificultando um trabalho que contemple uma alfabetização plena. Não 

defendo que a retenção dos alunos no primeiro ano iria garantir que fossem alfabetizados 

com êxito, mas tal sistema de ciclos e aprovação automática deveriam ser revistos para 

que problemas como as dificuldades e defasagens dos alunos pudessem ser realmente 

resolvidas, a fim de que o 3° ano não reprove tantos alunos que ainda não foram 

alfabetizados.  

Outro importante  ponto que deve ser observado neste processo de aprendizagem  é 

a formação inicial do docente, a falta de estímulo no trabalho e a falta de recursos nas 

escolas públicas. Professores desestimulados, sem recursos básicos (como folhas e xerox) 

e sem incentivo para uma formação continuada para o seu trabalho, acabam contribuindo 

para que este ciclo de alfabetização não ocorra plenamente.  

Na turma 1201, imersa neste cenário já descrito, algumas crianças ainda possuíam 

grandes dificuldades ortográficas, mas apesar de todo este contexto foi possível 

prosseguir e estruturar este trabalho aqui escrito. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Considerando os processos de produção da escrita apresentados pelos alunos do 2° 

ano do Ensino Fundamental I do CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga e a visível urgência 

em rever as práticas adotas pela regente nessa turma, o presente trabalho tem definido 

como objetivo geral tornar viável um projeto-ação capaz de fomentar uma reflexão sobre 

as práticas utilizadas no ensino da leitura e principalmente, da escrita para que ao findar 

o projeto os alunos estejam tendo um maior domínio sobre a escrita, sendo capazes de 

produzir textos coesos. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar uma reflexão que gere mudanças sobre as práticas adotadas 

pela docente no ensino da escrita; 

 Fazer com que o aluno compreenda que um texto deve ter uma sequência 

que dá sentido a leitura, não podendo ser fragmentado em frases isoladas; 

 Desenvolver a autonomia do aluno na escrita; 

 Apresentar a estrutura do gênero conto; 

 Criar uma sequência didádica capaz de desenvolver a escrita a partir de 

versões variadas do conto “ Os três Porquinhos”; 

 Estimular a criatividade do aluno; 

 Oportunizar uma escrita significativa; 

 Perceber a importância do parágrafo no texto.
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3 JUSTIFICATIVA 

Logo que concluí minha graduação, em 6 meses já estava tomando posse no 

Município do Rio de Janeiro como regente de turma. Somente com a experiência do 

estágio obrigatório, iniciei minha caminhada como docente. Um pouco perdida, fui 

buscando auxílio em outras professoras da escola e em teorias estudadas durante minha 

formação, pois estava lecionando para uma turma de 1° ano e alfabetizar era algo 

completamente novo para mim. Durante este ano, utilizei muitos livros e textos com a 

turma e a partir deles, buscava desmembrar palavras chaves, para então apresentar as 

famílias silábicas. Ao findar o ano letivo percebi que muitos alunos desta turma não 

haviam alcançado o desenvolvimento esperado e então, pedi para a direção que eu 

pudesse dar prosseguimento com essa turma no 2° ano, a fim de reparar as dificuldades 

que ficaram pendentes. 

No ano seguinte, 2017, a turma não continuou a mesma na íntegra, alguns alunos 

novos entraram e outros saíram, mas em sua maioria eram as crianças do ano anterior. 

Assim como foi pedido, prossegui com eles que agora faziam o 2° ano, a turma 1201. 

Composta por 29 alunos, 14 meninas e 15 meninos, na turma haviam alguns alunos 

que reproduziam apenas garatujas, dois alunos especiais, umas 5 crianças mais resistentes 

em fazer as atividades propostas, mas a grande maioria dos alunos eram bem receptivos, 

interessados e esforçados. Mantinham também um bom comportamento, eram bem 

entrosados e os conflitos entre eles não eram muito frequentes.  

Ao longo do tempo, fui desenvolvendo com esta turma, aquilo que me era proposto 

pelos cadernos pedagógicos oferecidos pelo município, a leitura de textos, grafia de 

palavras e formação de frases. Em paralelo, acabei por trabalhar somente as famílias 

silábicas, parecido com as cartilhas, mas sem adotar nenhuma em específico. Algumas 

vezes, passava para os alunos, folhinhas com imagens separadas onde os alunos deveriam 

escrever frases sobre o que estavam observando, pois assim era feito nos cadernos 

pedagógicos. Acabei por acreditar que o desenvolvimento da escrita seguiria a ordem de 

formação de sílaba, formação de palavras, formação de frases e então a formação do texto 

e desta forma fui trabalhando com eles.  

No 3° bimestre, muitos alunos já liam e escreviam frases, mas nenhum escrevia 

textos coesos. Meu olhar estava tão voltado para a escrita de frases que considerava o 

aluno desenvolvido quando conseguia estruturar as frases com o apoio das imagens. Mas, 

apesar de considerá-los com o desenvolvimento esperado, sabia que aquela turma poderia 
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avançar muito mais. A maioria dos alunos da 1201 tinha facilidade para o aprendizado e 

demonstrava grande interesse nos conteúdos ensinados. Muitas incertezas me tomavam e 

praticar a teoria estudada durante minha graduação tornou-se um desafio.  

Quando soube das inscrições para a Residência Docente no Pedro II, não sabia ao 

certo a proposta do curso, mas imaginei que seria algo voltado para a prática em sala de 

aula, por conta do termo “Residente”, pois logo relacionei a Residência Médica e grande 

foi meu interesse. Sentia necessidade de dar sequência na minha formação e de saber 

repassar para os alunos tudo aquilo por mim estudado. A dicotomia entre teoria e prática 

era um obstáculo no meu desenvolvimento profissional e vi no curso de Residência um 

caminho para me ajudar neste processo. 

Conforme fui cursando a Residência, pude perceber que a proposta desta 

especialização ia de encontro com minhas necessidades. Enquanto observava e 

participava das aulas no 2° ano do ensino fundamental no Colégio Pedro II de Realengo 

novos olhares foram surgindo e em meio a mais indagações, comecei a perceber o quanto 

meus alunos ainda deveriam desenvolver. Escrever frases não era o bastante e desta vez 

novas reflexões sobre minhas práticas em sala se misturava as teorias aprendidas, um 

obstáculo começava a ser retirado. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICO 

Desde o momento em que comecei a refletir sobre as minhas práticas em sala, adotei 

um novo olhar sobre a aprendizagem da minha turma. Segundo Castanheira, Maciel e 

Martins (2008, p.132) “durante muito tempo, predominou na escola a atitude de mandar 

escrever, mas não ensinar a escrever”. O professor compreendendo que o aluno deve 

escrever, acaba por lhe dar folhas e mais folhas cheias de linhas, com poucos elementos, 

com algumas figuras e espera que ele seja capaz de produzir um texto. Como fazer algo 

que não foi aprendido? A produção textual não acontece simplesmente como uma 

consequência da escrita de palavras, é necessário passar aos alunos todo este processo e 

seus desdobramentos.  

Castanheira, Maciel e Martins (2008, p. 131) defendem que: 

Uma decorrência fundamental da compreensão da complexidade do 

processo de produção de texto é que é difícil para o aluno descobrir tudo 

sozinho e, portanto, é necessário que o professor ensine. Parece óbvio, 

mas nem sempre esteve presente na escola a prática de ensinar a 

escrever. 

 

Imersa na rotina e no tradicionalismo acabei lecionando como se os alunos já 

possuíssem os conhecimentos suficientes para a escrita de textos, e nem me atentei para 

“A idéia de que é possível ensinar uma coisa e o aluno aprender outra(...)” (WEISZ, 2009, 

p. 22). Compreendia estar ensinando textos, mas na verdade não saía da redundância da 

formação de frases. 

Segundo Weiz (2009, p.23) “Para interpretar adequadamente o que está 

acontecendo com a aprendizagem de seu aluno, o professor precisa de um conhecimento 

que é produzido no território da ciência”, conhecimento este que me foi adquirido no 

Programa de Residência Docente. 

Weisz (2009) prossegue reforçando a importância da contínua formação do 

professor, da necessidade deste profissional sempre estar buscando novos conhecimentos, 

dizendo que: 

(...) é muito difícil para o professor manter-se dentro de uma visão 

construtivista se ele não tiver uma postura intelectual a guiá-lo e 

lembrar-lhe o tempo todo que o seu olhar não é igual ao olhar da criança, 

que ele vê o conhecimento de um lugar onde o conhecimento já está 

construído, e que por isso precisa se apoiar no conhecimento científico 

disponível, única forma de recuperar o olhar de quem está em processo 

de construção (WEISZ, 2009, p. 29) 
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Um outro ítem essencial para o bom desenvolvimento da escrita dos alunos é o 

professor ter clareza de onde se quer chegar, o que fazer e como fazer. Castanheira, Maciel 

e Martins (2008, p.138) salientam que algumas vezes, mesmo o professor tendo boas 

intuições com o seu trabalho, não possuem clareza teórica e metodológica  de como passá-

las para os alunos, e acaba dificultando a aprendizagem. 

O domínio da escrita consiste em um processo em que ao mesmo tempo em que se 

apresenta o todo, deve-se ter bem claro o que quer ensinar aos alunos. Planejar 

entendendo que concordância e ortografia não são os únicos eixos de uma boa escrita. 

Deve-se considerar no aluno “(...) a capacidade de se assumir como autor, agindo 

linguisticamente cada vez mais com autonomia, segurança e 

propriedade.”(CASTANHEIRA, MACIEL,MARTINS, 2008, p. 140) 

Para a formação desta autonomia é fundamental que a criança possua conhecimento 

suficiente para dominar o tema proposto. 

Ainda com relação ao sujeito autor, outra questão crucial é que ninguém 

escreve sem ter o que dizer, sem saber alguma coisa sobre o assunto de 

que deverá tratar. Muitas vezes, por não ter conhecimento suficiente 

sobre o tema, o aluno vê como única saída tentar “enrolar” o leitor: 

dispondo de poucos dados e sem tempo para amadurecer uma opinião 

pessoal, é realmente muito difícil armar uma argumentação consistente, 

capaz de convercer o interlocutor. (CASTANHEIRA, MACIEL, 

MARTINS, 2008, p. 141) 

 

 

É preciso oportunizar ao aluno o conhecimento, que ele se aproprie do tema pedido 

e tal domínio acontece por meio de explicações claras e atividades direcionadas. 

 A escrita não é compreendida toda de uma única vez, ela vai sendo constuída 

constantemente entre “(...) atos de planejar, executar e entregar o texto à leitura.” 

(CASTANHEIRA, MACIEL, MARTINS, 2008, p. 145) assim como os alunos da turma 

1201 não concluíram este projeto com uma escrita livre de erros ortogáficos, de coesão e 

coerência, entende-se como parte do processo os constantes avanços dos alunos. A 

estrutura das histórias foram planejadas juntamente com a turma, a escrita coletiva dos 

contos foi uma parte da execução e quando desafiados a recontar o conto sozinhos, os 

alunos já possuíam base para planejar, organizar as informações, escrever o texto e 

entregar para que fosse lido.  

Trabalhar com um projeto que desdobrasse uma sequência didática foi o caminho 

seguido pois, 

(...) valorizam o trabalho e a função do professor que, em vez de ser 

alguém que reproduz ou adapta o que está nos livros didáticos e nos 

seus manuais, passa a ser um pesquisador do seu próprio trabalho. O 



21 
 

 

professor torna-se alguém que também está na busca de informações, 

que estimula a curiosidade e a criatividade do grupo e, sobretudo, que 

entende que as crianças não são receptores passivos, mas sujeitos, que 

têm seus interesses, que têm uma história, que participam ativamente 

do mundo construindo e reconstruindo a cultura na qual estão imersos. 

Ao tornar-se mais atento ao que surge do grupo, o professor amplia o 

diálogo com as crianças e torna-se importante na busca, na organização 

e na mediação dos conhecimentos. (CORSINO, 2009, p. 106) 

 

Ou seja, entendemos que com o projeto seria possível oportunizar aos alunos uma 

aprendizagem significativa, carregada de criatividade e autonomia e eu, professora 

regente da turma, também estaria a todo momento refletindo sobre meu trabalho, 

dominando todo o processo no mesmo momento em que estaria unindo  teoria à prática e 

atuando como uma professora pesquisadora. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

As inquietações que me impulsionaram para esse estudo surgiram rapidamente a 

medida em que acompanhava a turma de 2° ano do ensino fundamental I no Colégio 

Pedro II de Realengo e os métodos a serem utilizados ao longo deste trabalho foram sendo 

traçados juntamente as reflexões diárias.  

Primeiro pensei em inúmeras atividades para trabalhar com a turma, textos 

diferenciados, mas logo entendi que deveria ter um foco, trabalhar um objetivo por vez e 

então ficou definido seguir uma pesquisa qualitativa, que não se prendesse a números,  

pautada em investigar e esclarecer o problema por meio de uma sequência didática 

estruturada e planejada com diversas versões do conto“Os três Porquinhos”. 

Trabalhar com a sequência didática faz com que o aluno estruture seu conhecimento 

sem interrupções, ele é capaz de construir seus significados de forma organizada, sem 

fragmentos, o aluno é conduzido para o todo e não haveria uma metodologia mais 

coerente a traçar, visto que os alunos tinham seu pensamento e textos divididos em 

palavras, frases, sem conectividade. 

A sequência didádica foi planejada para uma semana seguida. Seriam as primeiras 

atividades do dia, pois as crianças ficam mais atentas nos primeiros horários da aula. A 

cada dia um livro diferente seria lido na roda de leitura e após uma conversa com as 

crianças e de algumas explicações seria realizado uma atividade. Os livros utilizados 

foram escolhidos do próprio acervo do Colégio Pedro II e foram selecionados a fim de 

instigar os alunos, provocar uma reflexão mediante as cinco versões diferenciadas do 

mesmo conto, apresentar os personagens e a narrativa de formas diferentes mas tendo 

clareza dos elementos da narrativa presente em todos eles. Estabelecer essas relações na 

narrativa, mostrar novas versões do conto confrontando com o clássico dariam elementos, 

estrutura para a escrita espontânea e a reescrita dos alunos.  

Sendo assim, o planejamento feito foi: 
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Tabela 1:Planejamento Original 

Fonte: O autor, 2018 

 

Dia da Semana 

Data 

Segunda-Feira 

02/10/2017 

Terça-Feira 

03/10/2017 

Quarta-Feira 

04/10/2017 

Quinta-Feira 

05/10/2017 

Sexta-Feira 

06/10/2017 

OBJETIVO: 

A turma conhecer o 

conto e sua estrutura. 

A turma compreender 

que a mesma história 

pode ser escrita de 

formas diferentes. 

A turma ser instigada a 

repensar uma história. 

A turma ser capaz de 

produzir uma releitura 

da história contada. 

A turma ser capaz de 

produzir uma releitura 

da história contada. 

LIVRO: 
Os três Porquinhos  

(clássico) 

Os três Porquinhos Os três lobinhos e o 

porco mau. 

O lobo sentimental. Os 33 Porquinhos 

CONVERSA 

COM OS 

ALUNOS 

Trabalhando o que é um 

conto; 

Explicação sobre a 

estrutura do texto, 

personagens,local, início 

e fim do conto. 

 

Comparando os contos, 

o que há de diferente? A 

história pode mudar? 

Qual conto mais legal? 

Ele continua sendo um 

conto?Porque? 

Podemos inverter os 

personagens?Posso 

inserir coisas diferentes 

na minha história?  

O que tem de mais legal 

nessa versão? O que fez 

ela diferente? 

O que todos acham que 

é o vilão pode ser 

bonzinho? 

O que pode ter feito o 

lobo ser malvado para 

os porquinhos nas outras 

histórias? 

Apresentação de várias 

versões; 

Instigar os alunos a 

reescreverem sozinhos a 

história dos Três 

porquinhos(clássica). 

ATIVIDADE: 

Desenhar personagens, 

pintar as imagens e 

colocar na sequencia 

correta da história, 

completar com o que 

está faltando na história. 

Confecção de cartaz 

com diferenças entre as 

histórias, desenho da 

versão que mais gostou. 

Confecção de lista com 

os diferentes elementos 

dessa história. 

Produção coletiva de um 

conto descrevendo a 

vida do lobo, uma 

versão da história pela 

visão dele.  

Revisão das histórias 

feitas e junção destas 

produções em um livro. 
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Os livros utilizados foram: 

- BRAIDO, Eunice. Os três Porquinhos. Editora FTD S/A, 2006. 

- QUARENGHI, Giusi. Os três Porquinhos.Jorge Zahar editor LTDA. 2014. 

- TRIVIZAS, Eugene; OXENBURY,  Helen. Os três Lobinhos e o Porco Mau. 

Brinque-Book Editora De Livros LTDA. 1996. 

- PENNART, de Geoffroy. O lobo sentimental.Brinque-Book Editora De Livros 

LTDA. 2013. 

- TORERO, Jose Roberto. Os 33 Porquinhos. Editora SCHWARCZ S.A. 2012 

Figura 1               Figura 2             Figura 3                        Figura 4             Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Fonte:O autor, 2018    Fonte:                Fonte: Fonte: Fonte:  

                                    www.google.com.br  www.google.com.br        www.google.com.br       www.google.com.br 

                                                                                  

                               

Inúmeros imprevistos escolares como falta de água, operação militar na 

comunidade, baixa freqüência dos alunos, entre outros, foram ocorrendo fazendo com 

que o projeto tivesse início no dia 16/10/2017. Durante a conversa inicial com a turma, 

sobre as atividade que faríamos da história “Os três Porquinhos”, os alunos demonstraram 

grande desânimo. Disseram ser historinha de criança muito pequena, que já conheciam, 

que não era legal, mas após ler o nome de todos os livros que iríamos utilizar, eles ficaram 

muito curiosos, principalmente com a última história, “Os 33 Porquinhos”.  

A roda para a contação da primeira história não estava completa, no dia houve 

algumas faltas, mas diante de tantos adiamentos, decidi prosseguir mesmo assim. Após 

ler o primeiro livro, fui conversando com os alunos e instigando-os sobre alguns 

elementos presentes naquele livro, como quem eram os personagens, onde aconteceu a 

história, como iniciava e terminava o livro. Duas listas foram elaboradas neste primeiro 

dia, uma sobre o que o Conto deve ter, os elementos principais desse gênero textual e a 

outra sobre os principais elementos presentes neste livro lido como: personagens, cenário, 

atitudes do lobo e como a história acabava. Esta última lista foi feita a fim de 

posteriormente comparar com os elementos presentes nas outras histórias sendo colada 

no mural da sala. Neste primeiro dia os alunos também ilustraram os personagens 

http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
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principais e fizeram casinhas de dobradura, montando o nosso cartaz que destacava bem 

os elementos de um Conto (iniciando com “Era uma vez...”, Cenário e personagens).  

1° DIA (16/10/2017) 

 Figura 6    

 

             Fonte: O autor, 2018         

                  

          Figura 7                                                   Figura 8 

   Fonte: O autor, 2018 

Fonte: O autor, 2018 
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Figura 9                                   Figura 10                                 Figura 11 

 

   

 

  

 

     

 

   

 

         Fonte: O autor, 2018                Fonte: O autor, 2018                   Fonte: O autor, 2018         

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018         

 

No dia 17/10/2017 iniciamos o segundo dia do projeto, mas senti necessidade de 

flexibilizar o planejamento. Conforme a turma foi respondendo ao trabalho foi necessário 

ir adaptando a sequência didática. Ao longo do segundo dia os alunos pintaram e 

organizaram uma sequência de imagens ainda referente a primeira história (a versão 

clássica de “Os três Porquinhos”) a fim de revisar e fixar o conceito de sequência textual, 

personagens e cenário.  Coletivamente recontamos e escrevemos a versão da história 

trabalhada no dia anterior deixando bem claro como iniciar o Conto, que a história deve 
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ter uma lógica, que as frases devem estar interligadas e que é importante apresentar 

elementos textuais. 

Após estas atividades, a roda de leitura foi feita novamente e foi lido o segundo 

livro. Durante a conversa foi feita uma lista com os pontos principais da segunda história 

chamando a atenção dos alunos para o que já havia de diferente entre as duas histórias 

lidas. A turma estava muito animada com o projeto e a interação com os trabalhos colados 

nos murais da sala era muito boa.  

2° DIA (17/10/2017)  

 

Figura 13                            Figura 14 

     

Fonte: O autor, 2018                                      Fonte: O autor, 2018         
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Figura15                                                  Figura 16 

   Fonte: O autor, 2018 

 Fonte: O autor, 2018 

 

Figura 17 

 

Fonte: O autor, 2018 
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O terceiro dia do projeto só foi possível ser realizado um dia depois do planejado,dia 

19/10/2017. Devido a algumas demandas da escola encontrei algumas dificuldades, sendo 

preciso pular alguns dias. Porém, estas pequenas pausas na sequência didática não 

prejudicaram a assimilação dos alunos. A turma prosseguia animada, estavam gostando 

bastante das diferentes versões.Com boa interação, os alunos seguiam curiosos e ansiosos 

para chegar logo na última história.  

A terceira história foi lida sem a dinâmica da rodinha e feito a lista de pontos 

relevantes do texto. Decidi por ser este o último livro que faria a lista de comparações, 

pois os outros dois livros do projeto eram bem diferentes da versão clássica e poderia ser 

muitas informações para os alunos assimilarem. Compreendi que comparar os três 

primeiros livros era o suficiente para que a turma tivesse elementos para sua escrita 

autônoma e entendesse a estrutura de um conto. A reflexão sobre o trabalho feito era 

constante. 

 

3° DIA (19/10/2017) 

 

Figura 18                                                                                        Figura 19 

  

Fonte: O autor, 2018 

 

  

                                                                                              Fonte: O autor, 2018 
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Figura 20                                                       Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018                                    Fonte: O autor, 2018 

 

O livro “O lobo sentimental” foi lido somente no dia 23/10/2017, neste dia 

relembramos oralmente os elementos de um Conto, as histórias já contadas. As listas das 

3 primeiras histórias foram lidas e os alunos foram instigados a pensar no lobo bonzinho, 

desconstruindo a imagem do Lobo Mau. Após esta pequena recaptulação e conversa com 

a turma, fomos elaborando coletivamente uma reescrita do livro trabalhado, sendo 

relembrado a todo momento como iniciar um texto, que as frases devem estar conectadas, 

a sequência de textual.  
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4° DIA (23/10/2017) 

 

Figura 22                       Figura 23 

       

Fonte: O autor, 2018                                   Fonte: O autor, 2018 

 

O quinto dia do projeto acabou por não ser o último. Algumas modificações foram 

feitas no planejamento original e no dia 24/10/2017foi lido somente a metade do livro 

“Os 33 Porquinhos” pois a turma ficou um pouco dispersa. Este livro é composto por 33 

pequenas histórias e ficaria muito extenso ler tudo de uma única vez. Dei continuidade ao 

livro somente no dia 30/10/2017 e após o término da história foi feita uma breve revisão 

sobre tudo o que já havíamos visto e aprendido. A história clássica foi relembrada e 

propus aos alunos que reescrevessem a história original do livro “Os três Porquinhos”. 

Expliquei que faríamos um livro e que eles deveriam ter bastante concentração.  

A escrita espontânea me surpreendeu, os alunos não demonstraram dificuldade e 

como em uma “mágica”, os textos já não estavam mais fragmentados. Havia coesão na 

escrita, apesar de alguns erros de ortografia e pontuação, já era nítida a evolução dos 

alunos.  

No dia seguinte, após montar o livro, os alunos prosseguiram ilustrando e assinando 

o livrão com o nome completo. Máscaras de porquinhos foram pintadas e para finalizar, 
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realizei o sorteio de um livro clássico  de “Os três Porquinhos”. Já possuía este exemplar 

e a idéia de sorteá-lo surgiu na hora.  

Desta forma, mediante a algumas modificações e imprevistos a sequência didática 

acabou por ser aplicada em 3 semanas, sendo finalizada no dia 31/10/2017. 

6° DIA (30/10/2017) 

 

         Figura 24                                            Figura 25 

       Fonte: O autor, 2018 

         Fonte: O autor, 2018
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7° DIA (31/10/2017) 

 

Figura 26 

 

Fonte: O autor, 2018 

 

Figura 27                                     Figura 28 

     

 Fonte: O autor, 2018                  Fonte: O autor, 2018 
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Figura 29 

  

Fonte: O autor, 2018 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

A turma 1201 era composta por alunos participativos e até o início dos meus estudos 

no Programa de Residência, considerava estar alcançando êxito na escrita destes. Frente 

a novas reflexões e com um novo olhar, pude perceber a grande dificuldade na escrita dos 

alunos. Pude perceber também a falta de recursos para a elaboração de um texto coeso, 

coerente e como minhas práticas em sala de aula deveriam mudar.  

A idéia de utilizar uma metodologia voltada para um projeto-ação que seguisse uma 

sequência didática foi sendo traçada em conjunto com as observações e estudos da 

Residência Docente. Ao seguir esse caminho, esperava-se solucionar algumas defasagens 

na escrita destes alunos. A princípio, em alguns momentos, pensei que este projeto 

poderia não obter muitos efeitos. Diante de tantas dificuldades enfrentadas em uma escola 

Municipal, seguir esta metodologia me pareceu um tanto utópica, algo que só dava 

resultados em uma escola com mais recursos, apoios. Como seria possível uma sequência 

de histórias e atividades divididas em cinco dias, esclarecer para aqueles alunos a 

estrutura da escrita de um texto narrativo? Porém, já havia percebido que meu olhar sobre 

aquela turma contava com alguns equívocos e juntamente com a reflexão das minhas 

atitudes docentes escolhi por tentar.  

O óbvio, que até então me parecia escondido, foi dito. Era necessário ensinar a 

escrever textos com textos! Frases ou sequência de imagens com linhas fragmentadas 

impossibilitavam a visão do aluno para o todo. Era preciso ler textos e salientar seus 

elementos principais, como iniciar, o desenvolvimento e como finalizar. Os alunos 

necessitavam de elementos para a sua escrita e dados que me pareciam tão óbvios 

precisavam ser esclarecidos como os personagens e que um texto poderia começar com 

“Era uma vez(…)”.  

Abaixo, estão algumas fotos dos trabalhos que por mim eram utilizados antes do 

curso de Residência Docente. Estes pretendiam trabalhar a produção textual. 

 

 Trabalhando Palavras: 
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Fonte: O autor, 2018 

 

Figura 30 

  

Fonte: O autor, 2018 

                                                                                                                                            

 Trabalhando Frases: 

     Figura 31      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:Yasmin                           Data:30/05/17 

 

Complete as frases abaixo: 

 

  O__MENINO__ joga___BOLA___. 

 

 

  A___MENIINA___ vê__BALÃO___. 

 

 

  A___MAMÃE___ usa__UMA BOTA___. 

 

 

  O____MENINO__ vê a___BALEIA___. 

Nome:Lucas                        Data:02/08/17 

 

Forme frases com os desenhos abaixo: 

 

  __O GATO É PRETO._______________ 

  __A GATA É BONITA._______________ 

  _________________________________ 

  __O GALO COME MIOA.____________ 

  _________________________________ 

  __O PATO FICA NOLAGO.___________ 

  _________________________________ 

  __O CAHORRO COME CANE._______ 

  _________________________________ 

  __O CAVALO É RÁPITO.____________ 

 

   



37 
 

 

Fonte: O autor, 2018 

 

  

 Trabalhando Sequência de imagens: 

      Figura 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O trabalho descontextualizado, fragmentado não fornecia o necessário para o 

desenvolvimento dos alunos. Estas atividades estavam sendo vazias em significado, não 

forneciam elementos para a escrita das crianças. Ao escrever palavras com apoio de 

imagens, a criança poderia ter mais atenção na ortografia porém, dificilmente iria ler toda 

a frase e entendê-la, já que nem era necessário ler as frases para preencher as lacunas. 

Quando é proposto a escrita de frases com apoio de algumas imagens, o aluno tende a ser 

redundante e utilizar as mesmas palavras e verbos em todas as frases, como: “O galo come 

minhoca“, “O cachorro come carne“.  Na sequência de imagens o aluno tende a escrever 

o óbvio, sem o estímulo necessário ele não nomeará o personagem, não escreverá 

elementos subentendidos, não terá estrutura textual e portanto a coesão e coerência 

praticamente não existirão, acabando por se resumir em mais algumas frases e não texto. 

As linhas e imagens fragmentadas também dificultam que o aluno tenha uma visão total 

do texto.  

Após aplicar a sequência didática de “O três porquinhos“ na turma, a escrita final 

foi surpreendente. É nítido o desenvolvimento dos alunos e como algo que me parecia tão 

difícil de  alcançar acabou por se encaminhar de forma tão tranquila. Contextualização e 

Nome:Ingrid                         

  __A CASCA DE BANANA___________  

CAIUNA._________________________ 

  ________________________________ 

  _________________________________ 

  __AMENINA PGOU ABANANA._______ 
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  __O MENINO ESTA PINTANO._______ 
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objetivos bem nítidos foram fundamentais para que o projeto gerasse resultados. Com 

objetivos bem delineados e trabalhando questões textuais de forma pontual me foi 

possível avaliar o projeto e verificar se o resultado foi alcançado. Questões ortográficas, 

pontuação e parágrafos ficaram para um outro momento. 

Abaixo podemos observar o desenvolvimento da escrita de uma mesma aluna antes, 

durante e após o projeto. 

 Escrita Espontânea Anterior ao Projeto 

      Figura 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita Coletiva Durante o Projeto 

Figura 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Os três Porquinhos 

 era uma vez três porquinhos que 

moravam em uma casa com uma mãe e um 

dia a mãe deles mandaram eles trabalha e 

eles foram para a floresta e ela mandol eles 

morar sosinhos um costroio uma casa de 

tijolo e outro costroio uma casa de palha e 

outro costroio uma casa de madeira e 

anoiteceu e um lobo apareceu e ele estava 

com muita fome e ele percebeu que tinha um 

porquinho e ele assoprou a casa e a casa 

não estava mais la e o porquinho tinha fogido 

e o lobo ficou muito brabo e o lobo foi para a 

casa do outro porquinho e o lobo a soprou a 

casa do porquinho e a casa desapareceu 

com o porquinho e o lobo foi para a tercera 

casa ele açoprou e açoprou e a casa não 

caiu porque era de tijolo e eles vivera felizes 

para sempre. 
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 Escrita Espontânea após o Projeto 

     Figura 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aluna que produziu estes textos, desde o início do projeto, obteve um 

desenvolvimento acima do esperado. Em pouco tempo ela conseguiu inferir mais 

informações e escrever de forma espontânea até mesmo no texto coletivo, que estava 

escrito no quadro e poderia ser somente copiado. A turma no geral teve um bom 

desenvolvimento, compreenderam a sequência textual, ficaram estimulados em recontar 

a história usando de autonomia na escrita. Não foi possível colocar aqui, neste escrito, 

todas as produções da turma, porém o livro que montamos já representa bem o quanto os 

alunos se desenvolveram neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       os três Porquinhos. 

 era uma vez três porquinhos que um dia 

eles estavam tomando café da manhã e a 

mamãe deles falou que eles tinha que trabalha 

e eles arrumaram as malas é eles deram tchau 

e eles foram para o lugar que eles iam montar 

as suas casinhas e o primeiro porquinho 

constroía a casa de palha é o outro porquinho 

fes uma casa de madeira e o outro porquinho 

fes uma casa de tijolo e a noiteceu e um lobo 

veio e a ssoprou e bufou e a casa caio e o 

porquinho correu para a casa do irmão é o lobo 

foi para a casa do outro porquinho e o lobo 

assoprou a casa de madeira e a casa caio e os 

dois porquinho correram para a casa do irmão 

e o lobo foi para láe ele assoprou a casa e a 

casa não caio e os porquinhos a inda moraram 

la e os porquinhos foram inbora para as casa  

dos pas e eles viveram felizes para sempre é 

FIM!. 
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 Livro “Os três Porquinhos“ produzido pela turma 1201 

          Figura 36                                             Figura 37 

 

      

 Figura 38                                                                     Figura 39 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

Figura 40                                                            Figura 41 
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Figura 42                                                                      Figura 43 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44                                                                         Figura 45 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

Figura 46                                                                         Figura 47 
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Figura 48                                                                           Figura 49 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 50                                                                   Figura 51 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 52                                                              Figura 53 
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Figura 54                                                                         Figura 55 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como uma caminhada de grandes descobertas e conquistas, concluo parcialmente 

este trabalho. Iniciei o Programa de Residência Docente  em meio a inúmeras dúvidas, 

inquietações e com grandes desafios a minha volta. A turma 1201 me apresentava 

inúmeras necessidades e aos poucos fui sendo direcionada para a realização deste projeto. 

Conciliar os horários trabalhados na escola com as demandas da Residência 

Docente foram os primeiros pontos que pediram ajustes. Ao planejar a sequência didática 

e o projeto de produção textual fiquei um pouco desacreditada em sua eficiência. Executar 

o planejamento feito foi outro desafio mediante a tantos imprevistos que foram ocorrendo 

na escola, foi preciso adaptar, planejar e replanejar, porém o resultado foi de grande êxito. 

A turma 1201 passou a ter um maior domínio na escrita, suas produções textuais 

passaram a ter parágrafo, início, personagens e a ser coerentes. 

 Entendendo ser este um processo em construção, é nítido que ainda tem muito mais 

a ser desenvolvido na escrita destes aluno. “(...) compreende-se que, para saber realmente 

a escrever, não é suficiente ter aprendido algumas formas textuais.” (CASTANHEIRA, 

MACIEL, MARTINS, 2008, p.136) Somente o ensino do gênero Conto, com um tipo de 

história, não torna estes alunos escritores, capazes de escrever qualquer gênero textual, 

no entanto, mediante as dificuldades iniciais destes alunos, que escreviam somente frases 

isoladas, podemos ressaltar os seus avanços, entendendo ter alcançado os objetivos 

traçados inicialmente. 

Os alunos passaram a: 

- Compreender o que é um conto e sua estrutura; 

- Compreenderam que o texto possui uma sequência de fatos que devem estar 

interligados; 

- Passaram a fazer uso do Parágrafo; 

- A escrita passou a ter um significado e consequentemente, os alunos passaram a 

ter mais domínio e autoria sobre seus escritos; 

- A docente passou a adotar outras práticas de ensino da escrita. 

 

Toda a turma teve um envolvimento muito bom  no projeto. Estavam sempre 

animados e  realizavam todas as atividades propostas com muita disposição. Ao concluir 

o livro com a coletânea de histórias produzidas pela turma, os alunos demonstraram ficar 

bem orgulhosos e admitiram que estava bem bonito,  parecendo ser “das turmas maiores”. 
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Todo o esforço foi recompensado ao perceber que meus alunos também eram capazes, ao 

provar que minhas práticas docentes poderiam fazer diferença e ter real sentido para 

aqueles alunos.Todo o esforço foi recompensado ao perceber que é possível sim, atrelar 

teoria com a prática, alfabetizar letrando e ler textos maiores, mais contextualizados em 

uma turma de alfabetização.  

Concluo consciente de que ainda tenho muito o que aprender e a melhorar em 

minhas ações como docente, de que somos seres em constante formação e de que não 

podemos nos acomodar ao cotidiano escolar, a rotina, desacreditando aos poucos no 

processo de ensino-aprendizagem. É preciso estar sempre trocando idéias, buscando 

formações continuadas, não nos afastarmos do campo intelectual que impulsiona a refletir 

sobre nossas práticas diárias. Mesmo assim, estou satisfeita por ter tido essa oportunidade 

de crescimento profissional e por ter sido capaz de promover avanço na alfabetização dos 

meus queridos alunos e alunas. 
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