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RESUMO 

CONCEIÇÃO, Grace Corrêa Nery. A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E AS POSSIBILIDADES DE ENRIQUECIMENTO NO 

PROCESSO DE LETRAMENTO DAS CRIANÇAS. 2015 f. Produto Final ( 

Especialização em Docência da Educação Básica nos Anos Iniciais do Ensino 

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

Extensão e Cultura, Rio de janeiro, 2016. 

 O presente trabalho visa apresentar os resultados do projeto denominado – “A 

Contação de Histórias na Educação Infantil e as Possibilidades de 

Enriquecimento no Processo de Letramento das Crianças” através de atividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro 

II. Este trabalho destina-se a primeira etapa da Educação Básica, a Educação 

Infantil, e tem por principal objetivo contribuir, de forma significativa e prazerosa 

ao enriquecimento no processo de letramento das crianças por meio da 

“contação” de histórias na turma de Pré-Escola EI 11 do EDI Professora Tania da 

Rocha Correa, composta por 25 alunos na faixa etária de 5 e 6 anos; bem como 

oportunizar experiências às crianças que contribuam e enriqueçam o processo de 

letramento delas. Partindo da análise de trabalho no PRD de um trabalho que 

visasse uma situação-problema dentro da instituição de origem, propus o trabalho 

com as histórias e contos infantis de uma forma diversificada, de modo a oferecer 

às crianças múltiplas oportunidades de interpretação, imaginação, criatividade, 

etc. Consequentemente visando contribuir ricamente ao processo de aquisição da 

leitura e da escrita. Os resultados do trabalho desenvolvido foram muito 

satisfatórios, uma vez que os objetivos pretendidos foram alcançados e os 

avanços no desenvolvimento das crianças foram percebidos ao longo do período. 

 

Palavras - chave : Educação Infantil, Histórias, Contos, Letramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................09 

2 OBJETIVOS................................................................................................11 

3 JUSTIFICATIVA..........................................................................................11 

4 METODOLOGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA.............................................13 

5 REFERENCIALTEÓRICO..........................................................................14 

6 DESENVOLVIMENTO................................................................................ 

7 CONCLUSÃO.............................................................................................30 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................... 

9 ANEXOS.....................................................................................................31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A literatura amplia nosso universo, incita-nos a 
imaginar outras maneiras de concebê-lo e 
organizá-lo. Somos todos feitos do que os 
outros seres humanos nos dão: primeiro 
nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a 
literatura abre ao infinito essa possibilidade de 
interação com os outros e, por isso, nos 
enriquece infinitamente. Ela nos proporciona 
sensações insubstituíveis que fazem o mundo 
real se tornar mais pleno de sentido e mais 
belo. Longe de ser um simples entretenimento, 
uma distração reservada às pessoas educadas, 
ela permite que cada um responda melhor à 
sua vocação de ser humano. 

                                                                                                           
 
                                                                                                   TzvetanTodorov
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1 - Introdução 
 
 

              O presente produto acadêmico tem por objetivo discutir algumas 

possibilidades de trabalho com histórias e contos infantis na Pré-escola, e quais 

as prováveis contribuições que tal prática pode propor ao enriquecimento do 

processo de letramento das crianças na Educação Infantil. 

      As histórias e contos de fadas estão presentes na infância, assim como o 

brincar. Elas expressam fantasias e desejos das crianças. Ao ouvir uma história, 

as crianças têm inúmeras oportunidades, tais como: ampliar seu vocabulário, 

estimular a imaginação, identificar-se e reconhecer-se, desenvolver o pensamento 

lógico, favorecer a memória e o espírito crítico. Além disso, as histórias 

contribuem para que as crianças vejam e sintam de diversas formas o mundo a 

sua volta. A partir da prática da “contação” de histórias o professor pode 

oportunizar aos seus alunos uma formação em amplos aspectos, visto que muitas 

crianças não têm contato com adultos leitores em casa, nem mesmo materiais de 

leitura à sua disposição. As histórias infantis permitem ainda que as crianças 

participem do mundo das letras, proporcionando novos conhecimentos, assim 

como possibilitam vivências emocionais favoráveis ao convívio em sociedade e no 

meio escolar. 

      Escolhi esse tema devido às inúmeras possibilidades de contribuição que a 

“contação” de histórias e contos infantis pode trazer ao processo de letramento 

das crianças e consequentemente ao processo de aquisição da leitura e da 

escrita.   

     O trabalho e a pesquisa deste Produto Acadêmico Final compromete-se a 

estabelecer a relação de aprendizagem dos alunos da Educação Infantil, da turma 

EI 11- Pré-escola II (crianças de 5 anos) do Espaço de Desenvolvimento Infantil 

Professora Tania da Rocha Correa, com algumas das práticas observadas 

durante o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. 

O EDI Professora Tania da Rocha Correa fica situado no bairro Olaria, cidade do 

Rio de Janeiro, e teve sua inauguração em julho de 2013. Este EDI possui 12 

salas, sendo destas 12, 2 para atender aos berçários (crianças de 6 meses a 1 

ano e 11 meses), 2 para maternais I (crianças de 2 a 3 anos), 2 para maternais II



 

10 
 

  

( crianças de 3 a 4 anos ), 2 para Pré escola I (crianças de 4 anos) , 2 para Pré 

escola II (crianças de 5 anos), e 2 salas de atividades, onde uma delas funciona 

como sala de vídeo e biblioteca. Neste EDI trabalham cerca de 40 funcionários, 

entre eles: professores, agentes de educação infantil, diretoria e funcionários para 

conservação e limpeza. A escola possui secretaria, sala de professores, refeitório, 

área de serviço, pátio interno e externo. A escola atende crianças oriundas do bairro 

e das comunidades vizinhas, sendo estas: Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro. Em 

sua maioria são crianças mais carentes, vindas de famílias que não possuem alto 

grau de instrução, ou possibilidades de oferecer uma variedade de recursos 

materiais e culturais favoráveis ao aprendizado e desenvolvimento destas crianças. 

    No ano de 2015, recebi a turma EI 11, Pré-escola das crianças de 5 anos, 

contendo 23 alunos, sendo 14 meninas e 9 meninos. O planejamento de curso da 

turma foi estabelecido por mim juntamente com a outra professora da pré-escola. 

Desde o princípio percebi o quanto as crianças sempre gostaram das histórias e dos 

contos infantis que eram lidos constantemente em sala. Em nossa arrumação do 

espaço físico da sala, pusemos uma pequena estante com livros ao alcance das 

crianças para que pudessem manuseá-los à vontade,  ao fim das atividades 

dirigidas. E os alunos sempre manifestaram interesse em ler os livros que ali 

estavam.  

    O trabalho na Pré-escola acontece de forma a inserir as crianças no mundo das 

letras de forma prazerosa e significativa para elas, utilizando-se brincadeiras, 

músicas, jogos, parlendas, receitas, e diversos tipos de texto que fazem parte do 

cotidiano infantil, e principalmente as histórias e os contos infantis. Com meu 

ingresso no Programa de Residência Docente e minha participação nas aulas da 

professora Roberta, cresceu dentro de mim um desejo de seguir essa linha de 

trabalho com as minhas crianças da Educação Infantil, uma vez que pude perceber 

como os alunos das turmas 102 e 104, no Colégio Pedro II, aprendiam de forma 

prazerosa com as aulas de literatura. Mesmo os meus alunos sendo  mais novos 

que os da professora Roberta, eu vi que poderia sim construir um trabalho bem 

parecido com a minha turma e enriquecer as experiências que contribuiriam ao 

processo de letramento dos meus alunos, além de possibilitar a inserção dos 
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mesmos, no processo de aquisição da leitura e da escrita de uma forma interessante 

e significativa para as crianças. 

 

2 - Objetivos 

Objetivo geral: 

Contribuir de forma significativa e prazerosa para o enriquecimento do 

processo de letramento das crianças, através da “contação” de histórias e de 

atividades de aproveitamento destas leituras, na turma de Pré-escola I (EI 11) 

do EDI Professora Tania da Rocha Correa. 

 

Objetivos específicos: 

 Despertar o gosto pela leitura. 

 Oportunizar às crianças o acesso a diferentes tipos de leitura e gêneros 
textuais. 

 Incentivar as crianças que criem, imaginem, e fantasiem através das histórias 
e contos. 

 Propiciar atividades contextualizadas que promovam o avanço da criatividade, 
o aprimoramento do repertório de palavras e letras, e do conhecimento de 
mundo. 

 Possibilitar que a partir do trabalho com histórias  e contos, as crianças 
adquiram maior confiança em suas escritas espontâneas. 

 

3 - Justificativa:  

 

             O início da minha participação no Programa de Residência Docente, deu-se 

especialmente no mês de abril deste ano nas aulas de literatura das turmas 102 

e 104 com a Professora Roberta Moore Pamplona, Supervisora no Programa 

dos Anos Iniciais, na unidade escolar do Campus Engenho Novo I. A partir das 

observações em suas aulas, constatei, além do que eu já sabia, o quão 

prazeroso e rico é para as crianças ouvir e trabalhar com as histórias e contos 

infantis, e como esse trabalho tem papel importante no processo de aquisição 

da leitura e escrita das crianças pequenas. O trabalho com histórias infantis 

permite à criança acesso a textos significativos para o mundo infantil e 
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consequentemente para o mundo das letras. Lembrando que o contato com a 

literatura infantil passa da audição e do deciframento de imagens para o 

domínio do código escrito proporcionado pela escola, então pude observar 

como a professora Roberta administrava esse trabalho com as histórias e 

contos com muita habilidade, de modo que as crianças se envolviam nas aulas 

participando ativamente, contribuindo com relatos, questionamentos e muito 

interesse, mesmo aqueles que ainda estavam em processo de apropriação da 

escrita, como meus alunos. De acordo com Magda Soares (2009) os pequenos, 

antes mesmo do ensino fundamental devem ter acesso tanto a atividades de 

introdução ao sistema alfabético e suas convenções, a alfabetização, como 

também práticas sociais de uso da leitura e da escrita, o letramento. Desta 

forma busquei, a partir desse projeto, oferecer aos meus alunos o contato com 

o mundo letrado de maneira lúdica, prazerosa e significativa, assim como pude 

perceber nas aulas da professora Roberta desde que ingressei neste 

Programa. 

                                                   

         Crianças, desde tenra idade, são capazes de descobrir a função 
simbólica da escrita, e esse aprendizado pode começar na pré-escola, 
pois “ o desenvolvimento entre três e seis anos envolve não só o 
domínio de signos arbitrários como, também, o progresso na atenção 
e na memória” (Vygotsky, 2007, p. 142). Entretanto, o autor alerta que 
ensinar a linguagem escrita na educação infantil impõe 
necessariamente, que essa escrita seja “relevante à vida “: “O melhor 
método é aquele em que as crianças não aprendem a ler e escrever, 
mas sim descubram essas habilidades durante as situações de 
brinquedo”. (ibidem, p. 144). 

 

              Na intenção de formar cidadãos leitores que amem essa prática, é preciso 

que desde pequenos aconteça o contato com a leitura e, para isso, é preciso 

haver uma soma dos esforços entre famílias, escolas e outros organismos 

sociais que venham contribuir neste processo. 

              A família é considerada o núcleo inaugural da vida social da criança, sendo 

ela a mediadora da leitura na vida dos bebês e das crianças, não importando as 

diferentes configurações de famílias existentes hoje; é na família que a criança 

cria seus primeiros contatos e aproximações ao mundo da cultura, e o mais 

importante é que possam oferecer aos pequenos, acolhimento e acesso à 

literatura.   
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             Levando-se em consideração o fato de que muitas crianças não têm esse 

acesso ou estímulo familiar ao universo da leitura, pois muitos desses pais e 

familiares vivem em situação de analfabetismo, e/ou falta de instrução, 

recursos, e consciência, a escola entra como um espaço fundamental ao 

estímulo e desenvolvimento dessa criança no que diz respeito ao contato com o 

mundo das letras. Desta forma acredita-se que: 

                                           

          A escola tem, portanto, um compromisso maior que é propiciar ao 
sujeito o desenvolvimento da sua capacidade de leitura do mundo. 
Assim, uma educação que se queira libertadora, humanizante e 
transformadora passa, necessariamente, pelo caminho da leitura. Da 
mesma forma, na organização de uma sociedade mais justa e mais 
democrática, que vise ampliar as oportunidades de acesso ao saber, 
não se pode desconhecer a importante contribuição política da leitura. 
(FRANTZ,2011, p.30) 

 

 

            A escola, por sua vez, deve buscar valorizar este espaço que envolve o 

universo da leitura e imaginação infantil, proporcionando experiências coletivas 

e singulares de descobertas e criações das crianças. É compreendendo e se 

preocupando com o compromisso da escola na formação de leitores, que 

busquei aplicar essa proposta de produto ligado a inserção da leitura e da 

escrita através das histórias e contos infantis, estimulando e oferecendo às 

crianças diferentes experiências com este tipo de literatura. 

 

4 – Metodologia Didático - Pedagógica     

 

            Desenvolvi as atividades relacionadas ao meu produto ao longo do ano 

letivo, especialmente entre os meses de abril a outubro. A partir das vivências e 

experiências obtidas ao longo do Programa de Residência Docente, este Produto 

Acadêmico Final teve a finalidade de apresentar a proposta de uma série de 

sequências didáticas utilizando diferentes obras literárias, no intuito de contribuir 

significativamente ao processo de enriquecimento do letramento das crianças. Para 

isto, selecionei algumas obras literárias: 

•  Histórias do Sítio do Pica pau Amarelo (Monteiro Lobato) 
• O menino que colecionava guarda chuvas (Alexandre de Castro Gomes) 
•  Pocotó (Silvana Rando) 
• Todos os meus sonhos (Ivan Zigg) 
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      A seleção das obras a serem utilizadas para realização do projeto se deu a partir 

de dois motivos. O primeiro foi a adequação dos textos à faixa etária das crianças. O 

segundo motivo se deu a partir do projeto já existente na Prefeitura do Rio, intitulado 

“Minha Primeira Biblioteca”. Projeto este onde as Unidades Escolares de Educação 

Infantil, recebem grandes quantidades de livros selecionados de acordo com a faixa 

etária das crianças, para serem trabalhados e posteriormente serem entregues às 

crianças para que possam ir construindo seu acervo literário em casa. Por alguns 

virem em grande quantidade acreditei que seria melhor trabalhar com estas 

histórias, pois cada criança teria o seu exemplar para acompanhar as atividades 

desenvolvidas em sala. Visando despertar o interesse das crianças, a metodologia 

utilizada foi desenvolvida através de momentos que favorecessem a construção de 

conhecimento, com experimentação, possibilidades diversas de expressão, 

socialização, interação, criatividade e estímulo à imaginação realizando: 

• Contação de diferentes histórias, de modo a tentar despertar maior 

curiosidade, interesse e gosto pela leitura e escrita.  

• Contação dramatizada. 

• Utilização de Teatro de fantoches. 

• Registros de histórias lidas através de desenhos produzidos pelas 

crianças. 

• Estímulo à escrita espontânea sobre os desenhos realizados. 

• Avaliação das histórias lidas pelos alunos. 

• Brincadeiras criadas a partir da leitura das obras. 

• Recontagem oral, individual e coletiva dos alunos. 

• Reescrita coletiva das histórias lidas. 

         Essas práticas permitiram oportunizar às crianças um acesso a diferentes 

formas de leitura e entendimento das histórias contadas, além de possibilitar que 

expressassem sua satisfação ou não, em ouvi-las.    

 

5 – Referencial Teórico 

5.1 Letramento 
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    Neste capítulo do trabalho apresento o embasamento teórico que me instruiu e 

orientou nas concepções e práticas do desenvolvimento do meu Produto.    

    Segundo Soares (2009), a constante leitura de histórias para as crianças, é, sem 

dúvida, a principal atividade de letramento na educação infantil. Ela coloca ainda que 

além de principal, é uma atividade indispensável aos pequenos. Através da audição 

de histórias, os alunos são conduzidos, a conhecimentos e habilidades para uma 

significativa inserção no mundo escrito. Como professora da Educação Infantil 

sempre entendi a importância desse trabalho e o quanto ele contribui para o 

desenvolvimento das crianças, por esse motivo sempre gostei de criar em minha 

sala um cantinho específico para os livros, de modo que as crianças pudessem ter 

livre acesso a eles nos momentos de atividades não-dirigidas. Entendo que as 

crianças precisam ter esse contato e manusear os livros sempre, para que criem 

gosto pela leitura dos mesmos. De acordo com Magda Soares (apud Maricato, 2005, 

p.18), a postura do professor de restringir o acesso ao livro acaba fazendo com que 

as crianças vejam o livro como algo chato, uma vez que não pode ser tocado. Porém 

as crianças só aprenderão a ter cuidado com os materiais se mantiverem contato 

com os mesmos. A criança só construirá conhecimento acerca da leitura se estiver 

inserida em um ambiente favorável ao letramento, que a possibilite presenciar e 

participar de situações de iniciação a leitura. Através do manuseio de livros, as 

crianças começam a diferenciar o que está escrito do que está ilustrado, percebem 

que aquelas letras “contam” a história e se motivam a querer saber ler o que está ali. 

Para Soares (2009), esta atividade 

(...) leva a criança a se familiarizar com a materialidade do texto escrito: 
conhecer o objeto livro ou revista, descobrir que as marcas na página – 
sequências de letras – escondem significados, que textos é que são “para 
ler”, não as ilustrações, que as páginas são folheadas da direita para a 
esquerda e de cima para baixo, que os livros têm autor, ilustrador, editor, têm 
capa, lombada... (p.1) 

      

    Além de familiarizar-se com a escrita propriamente dita, através das histórias e 

contos infantis, a criança amplia e enriquece o seu vocabulário, assim como 

desenvolve com mais facilidade habilidades de compreensão dos textos, o que 

contribuirá grandemente ao seu processo de letramento. Quando o professor realiza 

uma interpretação oral da história que foi lida, com crianças da educação infantil, já 

está exercitando habilidades que mais tarde serão favoráveis e úteis para que este 

aluno esteja apto a interpretar textos.  
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    Concordando com Magda Soares (2009), podemos dizer que esta leitura deve ser 

explorada. 

Naturalmente, para que a leitura oral de histórias atinja esses objetivos, não 
basta que a história seja lida. É necessário que o objeto portador da história 
seja analisado com as crianças e sejam desenvolvidas estratégias de leitura. 
(p.1) 

   

   Entre as quais Soares (2009) destaca: leitura precedida de perguntas de previsão 

a partir do título e das ilustrações; que seja propositadamente interrompida, em 

pontos pré-escolhidos por perguntas de compreensão e de inferência; que seja 

acompanhada, ao término, por confronto com as previsões inicialmente feitas, por 

meio de avaliação de fatos, personagens, seus comportamentos e suas atitudes. 

Tornando a leitura de histórias uma ferramenta para aquisição do letramento.           

    Trabalhar a partir de textos variados, especialmente com as histórias e contos 

infantis, é uma porta aberta para tornar as crianças interessadas em desvendar os 

mistérios da leitura e da escrita. Segundo Goulart: 

        

 

    As rodas de leitura ou contação de histórias contribuem para o 
aprendizado da linguagem oral e escrita, pois possibilitam o contato das 
crianças com o texto estimulam-nas a ouvirem uma narrativa, a 
mergulharem no universo da literatura e conhecerem personagens e 
autores, o que as leva a desenvolverem a capacidade de concentração, 
compreensão de um enredo que pode ser triste ou engraçado, provocar 
curiosidade, aflição e alívio, medo e coragem. 

    Além de fortalecer os laços do grupo, que vai criando identidade e 
compartilhando sentimentos, opiniões, conhecimento de mundo, outras 
aprendizagens sobre a escrita também entram em cena: as crianças 
percebem que a professora conta a história realizando a leitura do escrito, 
embora haja figuras que retratem a história; que há uma sequência temporal 
na narrativa; que há descrições que nos possibilitam imaginar lugares e 
personagens e, quando estes falam, a professora busca uma entonação 
diferenciada de quando está na posição de narradora; que podemos 
relacionar fatos de nossa vida com os narrados na história ou não; que 
podemos nos emocionar com a narrativa, gostar dela ou detestá-la, e assim 
por diante.(GOULART,2015, p. 35) 

         

     Portanto, é possível afirmar que a arte de contar histórias passa a ser 

reconhecida como uma prática oral de um patrimônio cultural capaz de proporcionar 

prazer e lazer e que por meio deste processo as crianças aprendem a falar melhor, 

usam a imaginação e se desenvolvem muito mais. A partir dos contos, das histórias 
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e da motivação do professor, a criança tem a oportunidade de exercitar a 

imaginação, criando imagens a partir do contexto social na qual se encontra 

inserida. Sendo então o uso da literatura infantil e do processo de contação de 

histórias de fundamental importância para o desenvolvimento intelectual e emocional 

da criança. Visando essas possíveis contribuições ao desenvolvimento dos meus 

alunos, propus um trabalho diversificado com as histórias e contos. Onde as próprias 

crianças sejam construtoras de seus saberes, tendo a professora o papel de mediar  

o aprendizado, de forma criativa. 

 

 

6 - Desenvolvimento: 

 

    As crianças da Pré-escola da minha turma já eram alunas do EDI Professora 

Tania da Rocha Correa no ano anterior,  eles foram alunos da professora Rebeca 

Brandão em 2014. Em nosso EDI não temos uma Sala de Leitura para as crianças, 

nem mesmo uma professora para esta sala. Temos uma sala de vídeo onde são 

colocados em duas estantes os livros de histórias que temos em nossa unidade, 

sem serem catalogados ou mesmo separados por faixa etária, ficando todos 

misturados; e não há um controle dos empréstimos e devoluções destes livros feitos 

pelos professores de cada turma, fazendo com que muitas vezes alguns títulos se 

encontrem perdidos pela escola. Desta forma a escola não possui um “projeto de 

leitura” ou de “contação de histórias” sendo desenvolvido dentro da unidade, o que 

faz muita falta, pois as crianças precisariam ter um acesso maior a esse espaço, e 

um estímulo a leitura de maneira mais sistemática. O que ocorre é que o professor 

do EDI trabalha as histórias que desejar de forma livre e de acordo com o seu 

trabalho individual de sala de aula. 

    Em minha sala deste ano, recebi após muito custo uma estante espaçosa para 

compor meu cantinho da leitura, onde pude dispor de espaço para assim fazê-lo. 

Arrumei os livros que eu tinha de acervo próprio nas prateleiras mais baixas, e 

consegui alguns também na própria unidade para completar nossa estante. Assim, 

sempre permiti às crianças que ao terminarem uma atividade dirigida pudessem ler 
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os livros, escolhendo-os à vontade. Além disso sempre incluí em minhas atividades 

diárias com os alunos um momento para ler uma história para eles, geralmente um 

dos livros da estante da sala ou alguma história que já fizesse parte do planejamento 

a ser desenvolvido posteriormente. 

     Ao iniciar o Programa de Residência Docente e acompanhar as aulas de 

literatura da professora Roberta, pude observar a forma enriquecedora como ela 

inseria as histórias e contos em suas aulas e senti uma enorme vontade de 

desenvolver meu Produto Final na escola de origem com esse tema. 

Daí então comecei a pensar como poderia iniciar o trabalho... 

    Estávamos no mês de abril e todo o EDI trabalharia a semana do Dia do Livro 

Infanto-juvenil com uma obra a escolha do professor. Resolvi então criar um mini -

projeto com minha turma de Pré-escola, intitulado: Projeto Monteiro Lobato, onde 

durante uma semana trabalhei com as crianças uma das principais obras do autor, o 

Sítio do Pica pau Amarelo. Através de contação de histórias, filmes, músicas, 

construção de cartazes ilustrativos, teatro de fantoches com os personagens, 

desenvolvi algumas atividades relacionadas a esse tema. Escolhi o autor Monteiro 

Lobato para iniciar o meu trabalho pois este dedicou boa parte de suas criações 

literárias ao gênero infantil, sendo um dos primeiros escritores do gênero a inserir 

personagens e fatos relacionados a nossa cultura e ao nosso folclore, além do dia 

do seu nascimento estar relacionado a criação da data do livro infanto-juvenil. Nesse 

caso, as crianças puderam conhecer um pouco da biografia do autor através de 

conversas prévias antes das leituras. E aos poucos elas foram desenvolvendo um 

interesse cada vez maior por cada história contada e por cada personagem.  

    No primeiro dia levei uma foto de Monteiro Lobato e algumas curiosidades sobre 

sua biografia, mostrei às crianças e perguntei quem já conhecia ou tinha ouvido 

falar, somente um aluno disse que já tinha ouvido algo sobre o autor. Escrevi o 

nome do autor no quadro e lemos todos juntos o nome dele. Então apresentei 

alguns fatos sobre a história da vida de Monteiro Lobato e como tinha se tornado um 

grande e famoso escritor de histórias infantis, as crianças ficaram bem interessadas 

e gostaram de ouvir sobre a infância dele. Ao fim da aula, também pedi às crianças 

que ao chegassem em casa, conversassem com seus pais e familiares sobre o 

autor, e perguntassem se eles o conheciam, se conheciam alguma história dele, e 
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trouxessem os relatos para a aula do dia seguinte; pois daríamos continuidade ao 

tema na próxima aula. 

    No segundo dia na hora da nossa roda de conversa perguntei quem tinha feito o 

que eu havia pedido e perguntado em casa sobre Monteiro Lobato, alguns disseram 

que não perguntaram, outros haviam esquecido o nome do autor na hora de 

conversar em casa, somente uns 3 ou 4 alunos disseram ter cumprido a tarefa e 

relataram que os pais conheciam o autor e que ele tinha criado o Sítio do Pica Pau 

Amarelo, logo eles perguntaram o que era e como era o Sítio. Para este segundo dia 

havia mesmo planejado apresentar a história do Sítio do Pica Pau Amarelo, e assim 

o fiz, antes escrevendo o título no quadro e realizando a leitura do mesmo com eles. 

Apresentei o livro às crianças, exploramos sua capa e fiz diversas intervenções 

sobre o que elas imaginavam que se tratava aquela história. Apresentei alguns 

personagens e fiz a contação, fazendo com que os alunos entrassem naquele novo 

mundo imaginário. Após a leitura, fizemos outra conversa sobre os fatos ocorridos e 

vários alunos se expressaram de maneira bem positiva em relação a história, alguns 

comentaram que gostariam de conhecer o Sítio e até mesmo morar num lugar como 

descrito no texto. Em seguida, deixei-os manusear o livro e que comentassem 

livremente sobre a história uns para os outros. Levei  fantoches de pano dos 

personagens da Cuca, Tia Nastácia, Emília e Dona Benta para este dia de contação, 

eles participaram deste momento com bastante entusiasmo. Brincaram com os 

fantoches, recontaram e criaram suas próprias histórias. 

    No dia seguinte as crianças já chegaram a sala de aula perguntando se teriam 

mais histórias do Sítio naquele dia, e para o terceiro dia havia programado 

assistirmos um DVD com algumas histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo. Eles 

adoraram a abertura do programa com sua música cantada por Gilberto Gil, além de 

ver os personagens e as histórias do livro, na televisão. Fizeram comparações entre 

o que tinham ouvido no dia anterior e o que foi mostrado no filme, e fizeram muitas 

perguntas. Queriam conhecer mais. Fui até o quadro e pedi a turma que falasse os 

nomes dos personagens do Sítio e conforme eles foram ditando, criei uma lista com 

os mesmos. Em seguida, cada aluno desenhou uma parte predileta ou personagem 

favorito da história. No quarto dia do mini-projeto levei alguns personagens feitos de 

material reciclável pela outra professora da pré-escola para a aula, as crianças 

puderam, manusear, brincar e criar suas próprias histórias com os fantoches, a 
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professora Glauciana, criadora dos fantoches, também participou desse momento 

conosco em sala contando uma das histórias do Sítio para eles. Terminamos a aula 

cantando a música tema de abertura, música esta que eles adoraram cantar e 

dançar. 

    No último dia de atividades programadas, após a leitura de mais uma parte do 

livro, levei a música da boneca Emília para cantarmos e brincarmos na sala. Propus 

às crianças que sentássemos em roda para escrever no blocão a letra da música da 

Emília, e enquanto eles cantavam eu fui a escriba. Durante minha escrita as 

crianças puderam ir identificando as letras de seus nomes, dos nomes dos colegas e 

também dos personagens da história. Foi enriquecedor poder mediar aquele 

momento de aprendizado e descobertas que eles faziam, onde puderam perceber e 

associar aqueles que iniciam com as mesmas letras, as palavrinhas da música que 

iniciavam com a mesma letra de seus nomes, etc. Após a escrita da música risquei a 

silhueta do rosto da boneca no blocão e as crianças pintaram com tinta, e 

construímos seu cabelo com tiras coloridas de TNT, nosso trabalho ficou lindo. 

Durante esta semana que trabalhei o mini- projeto com eles, ainda fizemos 

atividades de percepção visual, onde as crianças puderam desenhar o rosto dos 

personagens “Pedrinho” e “Narizinho” de acordo com o que viram no livro e no 

vídeo. 

    Ao fim dessa semana pude refletir e registrar minhas observações em relação a 

este mini– projeto, percebi que as crianças gostaram muito de conhecer algo novo e 

que eu poderia dar continuidade ao longo do bimestre, trazendo novas histórias e 

outras atividades relacionadas ao autor Monteiro Lobato e ao Sítio do Pica Pau 

Amarelo.   

    A segunda história que escolhi para dar continuidade ao desenvolvimento do meu 

produto foi “O menino que coleciona guarda-chuvas”, um livro do programa da 

prefeitura “Minha Primeira Biblioteca” do ano de 2014, do autor Alexandre de Castro 

Gomes. Esse livro conta sobre um menino que adorava ganhar guarda–chuvas de 

presente em seu aniversário, e o mesmo criava mil e uma brincadeiras com o seu 

presente preferido. Mais uma vez, em uma conversa prévia, exploramos a capa e o 

título, fazendo suposições sobre a história que iríamos ouvir. As crianças adoraram 

essa história e acharam muito divertidas as brincadeiras que o menino inventava. 

Após a leitura da história escrevi no quadro a palavra guarda-chuva e pedi às 
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crianças que repetissem e prestassem atenção ao som da letrinha “g”, e fiz a 

seguinte pergunta: Que outras palavrinhas conhecemos que também inicia com 

esse mesmo som? As crianças pensaram antes de começarem a responder, e aos 

poucos foram lembrando de algumas palavras como: guarda-roupa, guaraná, e 

fizeram uma associação visual da letra do nome do colega da turma Gutemberg, e 

outra criança logo disse também o nome da colega Gabriele, pois associou que 

começa com a mesma letra do Gutemberg. Fui escrevendo todas as palavras ditas 

no quadro e pedindo uma criança por vez que viesse ao quadro circular a letra “g” 

nas palavrinhas escritas. Desafiei as crianças a fazerem um pequeno desenho e 

realizarem a escrita de alguma palavra com a letra “g”. Poderia inclusive ser alguma 

palavra que tinha aparecido no quadro. Dei lápis e papel a todos e assim o fizeram. 

Quase todos conseguiram concluir a tarefa, uns com mais êxito que outros, pois 

algumas crianças “comeram” letras das palavras, outras escreveram letras ao 

contrário, de cabeça pra baixo, etc. Mas como cada criança tem seu ritmo de 

aprendizado é preciso continuar incentivando-os a praticarem. Após essa atividade 

propus às crianças que desenhassem a parte que mais gostaram da história, tarefa 

que eles sempre gostaram muito de realizar. Ao fim do dia, os relatei uma pequena 

proposta, pedi que trouxessem um guarda-chuva no dia seguinte para brincarmos 

como o menino da história, eles adoraram a ideia. 

    Desta maneira lúdica as crianças da educação infantil aprendem inúmeros 

conceitos, comportamentos, e tudo mais que o professor for capaz de explorar em 

atividades como essa, pois são muito ricas para eles; essa interação com os contos 

e histórias trazem para as crianças um mundo de encantamento, onde são capazes 

de absorver e assimilar muito melhor o que se pretende  ensinar. 

    No dia seguinte as crianças chegaram na escola bem empolgadas com seus 

guarda-chuvas. Algumas mães estranharam se era mesmo para levá-lo pois estava 

um belo dia de sol, e até mesmo perguntaram na hora da entrada, respondi que sim 

pois iríamos usá-lo em umas brincadeiras. Como já era de costume realizei a 

rodinha de conversa com as crianças e abordei o tema da história do dia anterior, 

pedi às crianças que se lembrassem de partes da história e recontassem para os 

colegas que haviam faltado. Cada um foi se recordando de uma parte e contando 

para os colegas. Dado momento perguntei quem se lembrava de alguma das 

palavrinhas que havíamos visto no dia anterior e quem poderia escrever uma delas 
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no quadro. A aluna Maria Fernanda, sempre muito solícita levantou-se e foi ao 

quadro. Ela escreveu: G T O. Perguntei a aluna o que estava escrito ali e ela disse 

“gato”. Imediatamente perguntei às crianças se estava certa a palavra que a colega 

havia escrito, todos responderam rapidamente que sim. Então virei-me para o 

quadro e fiz a seguinte pergunta aos alunos: Com que vogal a letra “g” deve se unir 

para formar a sílaba “ga”? Eles responderam: “a”, então questionei-os novamente e 

disse: estão vendo alguma letrinha “a “ na palavra que a colega escreveu? Todos 

disseram que não, então fiz a correção, escrevi a letra que faltava e todos 

soletraram a palavra “gato” junto comigo; inclusive a aluna que havia escrito disse:  

- É mesmo tia, nem me lembrei que o gato tem 4 letras. 

A aluna Maria Fernanda é muito esperta e inteligente, ela tem um ótimo 

acompanhamento familiar, e isso faz muita diferença ao aprendizado de uma criança 

em toda sua trajetória estudantil. 

Demos continuidade a nossa rodinha de conversa comentando um pouco mais 

sobre a história e todos puderam contribuir com relatos e perguntas e deixei-os 

folhear novamente o livro para que pudessem ver algumas das brincadeiras que o 

menino criava com seus guarda-chuvas para que pudéssemos fazer o mesmo. Após 

a nossa rodinha, era hora de brincar. Levei as crianças para o pátio da escola, cada 

qual com seu guarda-chuva, os que não levaram se uniram a um colega para 

realizar as brincadeiras. No pátio as crianças puderam usar a imaginação e criar 

suas próprias fantasias com o objeto, ou mesmo imitar as brincadeiras do menino da 

história. Alguns se tornaram super-heróis , outros simularam uma guerra nas 

estrelas e atacavam os inimigos com suas “armas” espaciais, outros já preferiram 

transformar seus guarda-chuvas em pião e rodá-lo sem parar. As meninas se uniram 

e criaram um grande acampamento onde cada guarda-chuva era uma das barracas 

do acampamento, dentro de suas barracas brincaram e se divertiram muito. Foi uma 

grande diversão para eles, e para mim também que pude participar ativamente em 

cada brincadeira proposta pelas crianças, além de observar como são criativos 

quando o assunto é brincadeira, e perceber como foi significativo pra eles trazer a 

história para a nossa vivência.  

    Para dar continuidade ao meu trabalho, eu começaria a leitura de um novo livro 

com a turma, para isso, era preciso fazer uma boa escolha de mais um título.  
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 A Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro oferece anualmente às 

suas unidades escolares de Educação Infantil o Programa Minha Primeira Biblioteca. 

Esse programa tem por finalidade oferecer às crianças da Educação Infantil 

exemplares de livros de história adequados a faixa etária de cada um para que 

sejam estimulados ao hábito da leitura desde pequenos e para que possam ir 

montando seu acervo literário em casa. As Unidades recebem os livros em 

determinado período do ano, estes vêm em quantidade suficiente para que sejam 

distribuídos a todas as crianças, desde o berçário até a pré-escola, de modo que 

cada criança receba dois ou três exemplares. Essa distribuição acontece em uma 

data previamente marcada. A orientação dos profissionais da Unidade aos pais e 

responsáveis é que estimulem essa leitura com as crianças em casa.  

    A proposta do nosso EDI para este ano foi que cada segmento (berçário, maternal 

I, maternal II, e pré-escola) antes de fazer a entrega dos exemplares propriamente  

dita, pudesse trabalhar um dos livros que eles receberiam em sala, e depois desse 

trabalho feito cada qual em sua sala, realizaríamos uma culminância do Projeto 

Minha Primeira Biblioteca. Nesta culminância cada turma apresentaria seu livro de 

forma criativa e atraente para todas as outras turmas da escola. Foi então que 

escolhi o livro “Pocotó” como a terceira história para ser trabalhada no meu projeto 

do Programa de Residência Docente. 

    Primeiramente trouxe a história para nossa “roda de leitura”, entreguei um livro 

para cada dupla de crianças, de modo que todos puderam acompanhar a leitura e 

ver de perto cada cena da história. Escrevi o título do livro no quadro e observamos 

a letra inicial “p”. O livro “Pocotó” conta sobre a história de um cavalinho que vivia 

num reino distante, e tinha um sonho de se tornar um cavalo da “Guarda Real”. 

Porém ele nunca era escolhido pelo rei e continuava sempre sendo um cavalo 

carregador de frutas e legumes. Até que um belo dia ele foi comprado pelo rei para 

ser dado de presente como animal de estimação à sua filha, a princesa Pipoca. Em 

um belo dia ocorre um incêndio no castelo real, e Pocotó se torna um herói por 

salvar a princesa Pipoca, o rei e a rainha. Daí em diante ele realiza seu sonho e se 

torna um grande cavalo da “Guarda Real”. Após a leitura, como de costume, fizemos 

um pequeno debate sobre os fatos ocorridos na história. Esse momento de 

expressão oral sempre foi muito explorado por mim, pois acredito que essa 

organização do pensamento do aluno durante a sua verbalização, auxilia até mesmo 
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a sua futura organização escrita, além de ser um importante momento de escuta da 

fala do outro, onde cada criança precisou aguardar sua vez de falar, respeitando 

quem se expressava. Em seguida, realizamos uma brincadeira, em grupos, 

utilizando o alfabeto móvel. Nessa atividade, propus que as crianças formassem 

nomes de algumas frutas que o cavalo Pocotó costumava carregar. Depois elas 

puderam formar livremente outras palavras. As crianças adoraram essa história do 

cavalinho e ficaram muito empolgados quando propus que fizéssemos uma 

dramatização da história para apresentar às outras crianças da escola. Logo as 

meninas começaram a brigar querendo ser a princesa Pipoca, os meninos queriam 

ser o rei, outros queriam ser o cavalo “Pocotó”. Então resolvi que faríamos uma 

votação para escolher a princesa, o rei, a rainha e o Pocotó. Pedi às crianças que 

cada um viesse ao quadro e escrevesse o seu nome para darmos início à votação, e 

assim foi. Uns mais rápido, outros com menor habilidade, mas todos conseguiram ao 

seu modo escrever seus nomes no quadro. Em seguida, então, demos início a 

votação. Começamos pela escolha da princesa Pipoca, e fui perguntando a cada 

criança em  quem votariam para ser a princesa, cada criança deu seu voto e fui 

anotando com pauzinhos ao lado de cada nome votado. Ao final quando todos já 

tinham votado pedi às crianças que contassem os pontos de cada nome junto 

comigo. Após um quase empate a aluna escolhida foi a Ruth, com diferença de 

apenas um ponto para a segunda candidata. Prosseguimos realizando a votação 

para a escolha da rainha, do rei, e por fim do cavalo Pocotó. O aluno Matheus foi 

escolhido como rei, a aluna Adriele como rainha, e o aluno Miguel como cavalo 

Pocotò. Alguns que queriam ter sido escolhidos ficaram insatisfeitos, porém 

expliquei que todos de alguma forma iriam participar, sendo cavaleiros da Guarda, 

outros sendo pessoas do reino, etc. As crianças não costumam ficar muito satisfeitas 

quando perdem em uma disputa, ou quando não são escolhidos para fazer algo que 

desejam muito, porém precisamos ensiná-los desde pequenos que nem sempre irão 

ganhar, nem sempre as coisas acontecerão como desejam, e que devemos saber 

respeitar a vez dos outros também. Dessa forma, e conversando amistosamente 

com eles todos puderam entender e não tivemos maiores problemas na escolha dos 

personagens. 

    Com esta simples atividade da votação pude estimular as crianças em diversos 

aspectos, tais como a escrita de seus nomes e a apropriação de cada letra que o 
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compõe, a quantificação dos votos propiciando a contagem e sequência numérica, a 

noção de mais e menos, a comparação entre as quantidades e noções de 

ordenação na observação do primeiro, segundo, etc.  Além de proporcioná-los um 

momento de exercício da democracia, onde cada um pôde dar o seu voto e escolher 

os personagens, e não apenas acatar algo já decidido. A partir das escolhas 

realizadas pudemos então dar início aos ensaios do teatrinho, eu ia lendo cada 

trecho da história e eles iam dramatizando as cenas sob minha orientação, foram 

momentos agitados em sala e tivemos que ensaiar todos os dias durante uma 

semana. As crianças, por muitas vezes são dispersas, o que atrapalha um pouco na 

hora de ensaiar para realizar algo mais bem elaborado. Porém eles estavam 

animados para a apresentação e não queriam fazer feio diante de toda a escola, e 

foi conduzindo dessa maneira que consegui ensaiá-los.   

    Após ensaiarmos durante toda a semana era hora de confeccionar as roupas dos 

personagens. Começamos pelo cavalo Pocotó, usando um cabo de vassoura para 

ser o corpo, e a cabeça construímos com emborrachado colorido. Para a princesa 

“Pipoca” a própria aluna Ruth trouxe um belo vestido de seu acervo pessoal e uma 

coroa de brinquedo que ela já tinha. O rei e a rainha tiveram seus mantos 

confeccionados com tnt e suas coroas com papel laminado. Por fim os soldados da 

“Guarda Real” foram ornamentados com boinas feitas de cartolina colorida. Quando 

tudo já estava pronto propus às crianças escrevermos uma lista com os acessórios 

de cada personagem, para termos certeza que não estávamos esquecendo de nada, 

e assim o fizemos: 

                                  Pocotó – cabo de vassoura com cabeça 

                                  Princesa Pipoca – vestido e coroa 

                                  Rei – manto, coroa e bigode 

                                  Rainha – manto, coroa e vestido 

                                  Soldados da Guarda – boinas 

Escrevi essa lista no quadro com o auxílio das crianças me dizendo os acessórios 

de cada personagem. Com essa atividade pudemos comparar quais personagens 

usariam os mesmos acessórios, quem usaria mais coisas, quem usaria menos, 

comparamos também os nomes de cada personagem e suas letras iniciais. Durante 

esta atividade o aluno Renan observou que a Princesa Pipoca tem dois nomes que 
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começam com P. Expliquei-lhes que das duas palavras uma era Princesa e a outra 

sim era seu nome Pipoca, e que realmente as duas começavam com P, mas 

somente uma era seu nome. Expliquei ainda que o mesmo acontece com o nome da 

tia, pois quando escrevo meu nome no quadro “Tia Grace” eles pensam que minha 

letra inicial é a mesma da colega Taís, porém o “tia não é o meu nome, somente o 

“Grace”, daí minha letra inicial é o “G”. 

    Chegou o dia da nossa apresentação, e toda a escola reuniu-se no pátio para 

assistir. Confeccionei um painel com a imagem do ambiente real da história usando 

tinta e papel para usar no fundo do palco. Ficou tudo ótimo e as crianças fizeram 

muito bem seus papéis na encenação. Eles gostaram muito dessa atividade. No fim 

dessa semana de atividades direcionadas ao Projeto Minha Primeira Biblioteca, os 

alunos das turmas de pré-escola levaram para casa os exemplares: “Pocotó”, “Minha 

irmã é um E.T” e “ Todos os meus sonhos”. Este último livro foi o escolhido para dar 

continuidade aos trabalhos do projeto do Programa de Residência Docente. 

    O livro “Todos os meus Sonhos” conta sobre um menino que sonhava muitas 

coisas e fazia do seu dia-dia os seus sonhos, ele dizia que todos os seus sonhos 

cabiam onde ele quisesse. Antes da leitura, conversamos sobre os sonhos de cada 

um. Em seguida, li a história para a turma e depois propus a eles que fizessem uma 

recontagem, perguntei quem havia prestado atenção e gostado da história, e queria 

reler a história para a turma. O aluno Matheus quis fazer a recontagem. Matheus era 

um aluno muito esperto e inteligente,  além de  receber muito estímulo da família, 

era um aluno que já lia palavrinhas simples, bem articulado na linguagem oral, além 

de muito curioso e questionador. Ele fez a leitura das imagens do seu jeito, repetindo 

algumas falas minhas e sempre se preocupando em mostrar as páginas da história 

para a turma. Exploramos esse momento como uma forma de perceber as diferentes 

leituras que as crianças podem fazer do mundo, pois a partir das cenas de uma 

história elas podem imaginar o que está acontecendo na história, que mensagem ela 

está passando, e podem criar suas próprias histórias e fantasias. Essa é uma 

atividade muito rica, pois permite estimular a criatividade, imaginação e a 

capacidade de compreensão das crianças. 

     Tendo em vista o compromisso maior da escola, que é propiciar ao sujeito o 

desenvolvimento da sua capacidade de leitura do mundo busquei oferecer às 

crianças oportunidades que lhes permitissem imaginar, criar, experimentar e explorar 



 

27 
 

cada história do nosso repertório de forma diferente e interessante para eles. O 

trabalho com esta última história partiu de comentários feitos pelas próprias crianças 

durante a minha leitura. Os desenhos e ilustrações do livro chamaram muito a 

atenção deles, eles gostaram das gravuras, das cores e das coisas que o menino 

vivia e contava nos seus sonhos, foi a partir dessa demonstração de interesse por 

parte das crianças que sugeri que desenhassem os seus sonhos também, eles 

ficaram muito empolgados para realizar esta tarefa, pois gostavam muito de 

desenhar, era a melhor forma de se expressarem já que “ainda não escreviam”. E 

assim o fizeram. Distribuí folhas azuis cortadas em formato de nuvens, para que 

dentro das nuvens fizessem seus desenhos, as crianças usaram a imaginação e a 

criatividade na hora de desenhar, e cada um saiu mais lindo que o outro. Após 

terminarem seus desenhos distribuí pequenos pedaços de papel colorido e pedi que 

escrevessem do jeitinho deles o que haviam desenhado na nuvem. O resultado foi 

surpreendente, pois a maioria de alguma forma apresentou hipóteses significativas 

ao processo de aquisição da leitura e da escrita. 

Como mostra as fotos é possível observar que há crianças em diferentes fases do 

desenvolvimento da escrita na turma EI 11. Segundo Emilia Ferrero em seu livro 

“Reflexões sobre Alfabetização”: 

 

  Os indicadores mais claros das explorações que as crianças realizam para 
compreender a natureza da escrita são suas produções espontâneas, 
entendendo como tal as que não são o resultado de uma cópia (imediata ou 
posterior). Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 
deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 
valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser 
avaliado.   

 

Desta forma as produções espontâneas dos meus alunos foram extremamente 

valiosas para conclusão da atividade proposta e para uma possível avaliação do 

nível em que se encontra o processo de aquisição da escrita das crianças. Como 

disse acima, o resultado foi realmente surpreendente, uma vez que as crianças 

encontram-se em diferentes hipóteses, passando desde a fase pré-silábica a 

silábica, até chegando na alfabética. 

 

7 - Conclusão 
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    Percebi que o trabalho desenvolvido como meu produto do Programa de 

Residência Docente contribuiu muito para o avanço das crianças, pois a partir das 

histórias contadas, das atividades realizadas, da continuidade que foi dada ao 

conteúdo programático da pré-escola de uma forma paralela ao projeto, pude ver 

como eles evoluíram em pensamento, comportamento, criatividade, linguagem oral e 

escrita.     A turma no início do ano mostrava-se um pouco mais insegura, muitas 

vezes sem interesse em determinadas atividades, ou mesmo desacreditados que 

fossem capaz de realizar algo pedido. Como por exemplo, quando eu pedia que 

escrevessem seus nomes ou alguma palavra, muitos apenas respondiam que não 

sabiam e nem sequer tentavam. Ao fim do ano, pude perceber que, além das 

tentativas de escrita, que antes ainda se apresentavam no nível das “garatujas”, já 

passaram a demonstrar uma grande evolução.  

    Notei que as atividades propostas com cada obra literária, foram realizadas e 

vivenciadas de maneira prazerosa pelas crianças, pois estas aconteceram de forma 

lúdica, variada e interessante, como norteia as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, onde diz que as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantindo experiências que dentre outras, possibilitem às crianças 

experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e 

escrita, e convívio com diferentes suportes de gêneros textuais orais e escritos. No 

caso do meu trabalho o gênero textual adotado foram algumas histórias e contos 

infantis, porém as formas de leitura e interpretação das histórias e contos foram 

bastante estimuladas e diversificadas.   

    A partir desse envolvimento com as histórias, das brincadeiras e atividades 

propostas, das demonstrações de interesse das crianças, pude explorar a oralidade, 

a forma de “lerem” cada história, a escrita espontânea realizada por eles, avaliar as 

hipóteses de escrita em que se encontravam no decorrer do trabalho, e como 

chegaram ao fim do projeto. É importante salientar que meu objetivo não era 

alfabetizar meus alunos, e sim contribuir ao processo de letramento deles.  

Segundo Graziela Alves (2005) para esclarecer tal ação vale lembrarmos que 

letramento e alfabetização são termos bem diferentes. O termo letramento é mais 
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recente que o termo alfabetização, que já é bastante usado em âmbito escolar 

desde a antiguidade. “Letrar” é mais que alfabetizar, uma vez que o termo 

letramento está associado ao papel que a linguagem escrita tem na nossa 

sociedade, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a leitura e a 

escrita tenham sentido e façam parte da vida da criança. Logo, o processo de 

letramento não acontece somente na escola, e sim nos espaços que frequentamos, 

nos objetos e livros que temos acesso, nas pessoas que convivemos, etc.  

Desta forma, minha intenção maior era propor através das histórias, experiências e 

situações que fizessem sentido e fossem significativas ao mundo das crianças, 

visando contribuir a este processo de ”letrá-los”. Segundo o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 117), a educação infantil, ao promover 

experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho com 

a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das 

capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado, pelas 

crianças.  Acredito sim ter alcançado meus objetivos, e ter contribuído ainda ao 

processo de aquisição da leitura e da escrita dos meus alunos, que no ano seguinte 

irão cursar o 1° ano do Ensino Fundamental. Ao fim do projeto senti as crianças 

mais seguras, mais maduras, mais questionadoras, e mais autônomas em relação 

às escritas produzidas livremente por eles.  

 

 

“Não se ensina uma criança a escrever, é ela 
quem ensina a si mesma (...) cada criança possui 
seu caminho próprio; é preciso que lhe permitam 
ao mesmo tempo ter referências constantes e 
construir suas próprias competências.”     

 ( Jolibert) 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1- Momento de contação da história de Monteiro Lobato, “O Sítio do Pica Pau 

Amarelo 
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Figura 2 – Apresentação dos fantoches dos personagens. 
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Figuras 3 e 4 – As crianças manuseando os fantoches e recriando suas 

próprias histórias. 

 

 

 

Figura 5 – As crianças apresentando o cartaz construído coletivamente com a 

letra da  música da Emília, e os livros trabalhados. 

 



 

34 
 

 

Figura 6 – Cartaz com a biografia de Monteiro Lobato apresentada às crianças 

e a letra da música da Emília. 

 

Figura 7 – As crianças brincando com os fantoches de papel. 
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Figura 8 – Trabalhos feitos pelos alunos, percepção visual e pintura. 

 

 

 

 

Figura 9 - Apresentação da história “ O menino que colecionava Guarda-

Chuvas. 
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Figura 10 – Recontagem coletiva da história- A professora foi a escriba. 

 

 

 

 

Figura 8 – Cartaz pronto. 
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Figura 9 – As crianças produzindo um desenho sobre a história. 

 

 

 

 

 

Figura 10 -  Imitando as brincadeiras da história (cabaninha) 
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Figura 11 – Brincando de pião 

 

 



 

39 
 

 

Figura 12 -  Dramatização da história “Pocotò” 
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Figura 13 – As crianças encenando a história. 
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Figuras 14 e 15 – Produções de desenho e escrita espontânea da história 

“Todos os meus sonhos”. 
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Figura 16 -  Escrita espontânea – Criança no nível 1 da hipótese pré-silábica 

(garatuja) 

 

Figura 17 – Escrita espontânea – Criança no nível 3 da hipótese pré-silábica 

(letra). 
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  Figuras 18 e 19- Alfabeto móvel. 
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OBS. Ressalto que todas as crianças da turma EI 11 possuem autorização de 

imagens assinadas pelos responsáveis. 

 


