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RESUMO 

 

 

Leida Maria Souza Santos. Letrar e Alfabetizar crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental através dos gêneros textuais de Contos de Fadas e Parlendas. 

2016. 75 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma proposta didática que buscou 

responder a seguinte questão: Como os gêneros textuais contos de fadas e 

parlendas podem facilitar o processo de alfabetização e letramento de alunos/as do 

1º ano do Ensino Fundamental? As atividades foram realizadas numa turma de 26 

alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal de 

Queimados. A fundamentação teórica parte da contribuição dos teóricos: Vygotsky 

(1984), Ferreiro e Ana Teberosky (1986), Magda Soares (1986), Bettlheim (1980), e 

Fernando Hernandez (1998), que muito me auxiliaram a compreender através das 

teorias o processo de ensino e de aprendizagem da leitura e escrita, além de 

fundamentar a minha prática pedagógica. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da proposta foi projetos de trabalho. Os textos de contos de fadas 

e parlendas foram selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos e as 

atividades realizadas foram classificadas em permanentes, sequenciais e 

independentes. Apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento deste 

trabalho, foi possível verificar ao final do ano letivo, através dos resultados deste 

estudo, uma evolução significativa no processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita de cada criança.  

 

 

Palavras-chaves: Alfabetização, letramento, aprendizagem.  
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1     INTRODUÇÃO 

A Escola Municipal, onde trabalho está situada no município de Queimados. 

Temos um total de 378 alunos, sendo 190 na parte da manhã e 188 à tarde. São 

atendidos alunos da Educação Infantil (Pré-Escolar I e II) até o quinto ano do Ensino 

Fundamental. Temos oito salas de aulas, duas estão interditadas pela Defesa Civil; 

seis banheiros, sendo: quatro para uso dos alunos, um também interditado pela 

Defesa Civil e um na Sala de Recursos e um dos Funcionários; uma Sala de 

Recursos, uma cozinha, uma Secretaria, um refeitório, uma sala de professores; que 

também é utilizada para abrigar nosso acervo de aproximadamente 800 livros, que 

foram doados pelo FNDE/MEC 1. Não temos parquinho nem quadra de esportes. A 

escola oferece além das aulas regulares, as atividades do Programa “Mais 

Educação”2 nos turnos da manhã e da tarde. Na figura 1, podemos observar as 

crianças brincando no pátio na hora do recreio. 

FIGURA 1: Pátio da escola 

 
Foto das crianças na escola no horário do recreio 

 

Comecei a lecionar neste município em 2012 e atualmente trabalho com uma 

turma do 1º ano do Ensino Fundamental que é composta por 26 alunos. A maioria 

cursou a Educação Infantil lá mesmo. Apesar de ter sido reformado no ano passado, 

o prédio da escola encontra-se em condições precárias e necessita de uma nova 

reforma com urgência. 

 

                                                 
1
 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Ministério da Educação 

2
 Programa, criado pelo Ministério da Educação como estratégia para ampliar a jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Foi instituído pela Portaria Interministerial 
nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10. 
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Todos os meus alunos são de família de baixa renda, a maioria não tem 

material escolar. No início do 2º semestre, eles receberam da escola um kit com um 

caderno pequeno de capa dura com o logotipo da prefeitura, dois lápis pretos, uma 

borracha e um apontador, mas esta quantidade de material não era suficiente para o 

ano letivo. Nas atividades de Artes, como tenho que utilizar lápis de cor e giz de 

cera, comprei várias caixas, porque os responsáveis dos meus alunos alegaram que 

não possuíam dinheiro para comprar, comprei também cola e fiz massa de modelar 

caseira para eles usarem. Geralmente no início das aulas, algumas das crianças 

alegavam que não podiam fazer as atividades porque não possuíam lápis, borracha 

e até mesmo caderno. No início ficava chocada, mas hoje já me acostumei com 

esse tipo de problema.  

Quando iniciamos o ano letivo, havia muitos livros para os alunos da minha 

turma, então entreguei para todos os exemplares de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia, para que eles levassem para casa, 

porque na escola não havia espaço suficiente para guardar. Combinamos que eles 

trariam o livro  quando houvesse necessidade. Infelizmente, quando pedi para eles 

trazerem o livro que era adequado ao conteúdo da aula numa determinada época do 

ano, nenhum dos alunos tinha mais os livros; alguns alegaram que havia perdido, 

outros, que os irmãos menores rasgaram. Procurei na Biblioteca da Escola alguns 

exemplares e encontrei somente os de Língua Portuguesa e Matemática para todas 

as crianças. Depois do que aconteceu, decidi deixar guardado em um pequeno 

armário (figura 2), que estava em mau estado de conservação e sem chave na sala 

de aula. 

FIGURA 2: Armário da sala 

 
Foto do armário onde eu guardava os livros didáticos. 
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Quando iniciei o trabalho com esta turma, ainda não tinha começado a 

participar do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II, mas já 

estava à procura de um curso que me ajudasse a usar novas estratégias de ensino 

para melhorar o rendimento escolar das crianças.  

Sabia das dificuldades que teria com relação a frequência, porque as 

professoras que lecionaram nos anos anteriores, falavam muito sobre isso. 

Na primeira reunião com os pais, conversei muito sobre a baixa frequência e 

falei sobre a situação de três alunos que ficaram retidos no ano anterior por não 

terem alcançado o percentual mínimo de presença. De acordo com o estabelecido 

no inciso VI do artigo 24 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que define as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): "O controle de frequência fica a 

cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo 

sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento de 

horas letivas para aprovação." 

Percebi que grande parte dos pais/responsáveis pelas crianças da escola, 

não davam o devido valor para o início da alfabetização, acreditando que a 

frequência não prejudicaria o andamento escolar. Notava também que muitas das 

crianças e uma boa parte dos meus alunos eram muito maltratados em casa pelos 

seus familiares; alguns ficavam usando direto o uniforme durante a semana sem 

trocar, outros compareciam a escola com a roupa que acabaram de acordar pela 

manhã e a maioria de chinelo, mesmo quando estava chovendo. E estas 

observações fizeram-me refletir sobre o artigo 5º da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do e do Adolescente (ECA):  

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão, 
punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
direitos fundamentais. 
 

Na reunião com os responsáveis no mês de junho/2015, a Diretora e a 

Orientadora Educacional, disseram entre outros assuntos, que os alunos do Projeto 

"Mais Educação" também receberiam uma bolsa3, além de outros benefícios 

relacionados a melhoria do desempenho escolar, a partir daí houve um acréscimo no 

número de crianças matriculadas neste projeto. Verifiquei que oito dos meus alunos 

começaram a frequentar, perguntei as professoras do Projeto se eu poderia deixar 

algumas das atividades que sobravam das aulas, para que elas as utilizassem com 

                                                 
3
 Isto é, uma ajuda de custo para as crianças que estão matriculadas no projeto "Mais Educação" 
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os meus alunos e elas aceitaram.  

No ano de 2014, lecionava para a turma de 4º ano, que tinha 37 alunos, 15 

sabiam ler com fluência, 14 liam silabando e 8 não sabiam ler. Apesar de quase 

metade da turma saber ler, somente um aluno demonstrava gosto pela leitura. 

Quando eu pedia para que eles fizessem uma leitura oral ou silenciosa de um texto 

era um suplício. Preocupada com esta realidade, hoje, ao lecionar em turmas de 1º 

ano pratico muita leitura com diversos gêneros textuais, já pensando ao mesmo 

tempo no presente e no futuro. Por saber que os meus alunos não têm incentivo 

para leitura em casa, mesmo tendo pouco tempo com eles, procuro estimulá-los ao 

máximo, para que desenvolvam o hábito e o gosto pela leitura. 

Com relação ao tema inicial do produto final, pensei em vários. Tinha 

concluído que as crianças gostavam muito de contos infantis, mas tarde percebi que 

somente histórias de contos de fadas não seriam suficientes, teria que diversificar 

mais. Apresentei algumas parlendas, e notei que as crianças gostaram muito, tanto 

por serem de fácil compreensão quanto por serem divertidas e também pelo fato 

desses textos serem curtos. Conversei com Elena4 para explicar, que minha 

prioridade era conseguir que os meus alunos prosseguissem ao ano de escolaridade 

seguinte sem dificuldade na leitura e escrita. A partir daí iniciei as intervenções com 

contos de fadas e depois com as parlendas, porque além das crianças gostarem 

destes gêneros textuais, possibilitaria que elas refletissem sobre sua própria 

aprendizagem no processo de alfabetização e letramento.  

Este trabalho está divido em seis partes. Inicio apresentando os objetivos e 

em seguida, as minhas motivações para a realização deste estudo, assim como 

explico a sua importância para a prática docente nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Na Metodologia, relato como as atividades realizadas com contos de 

fadas e parlendas foram desenvolvidas. Na parte seguinte, apresento a 

fundamentação teórica, baseada nos estudos de Magda Soares, Ferreiro e 

Teberosky, Vygotsky, Betthelem e Fernando Hernandez. Após, analiso os resultados 

das avaliações realizadas para verificar o avanço da escrita das crianças, durante o 

desenvolvimento dos projetos, no ano letivo de 2015. Finalizo este trabalho 

apresentando minhas reflexões e considerações finais.  

  

                                                 
4
 Minha supervisora no Programa de Residência Docente/2015. 
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 2 OBJETIVOS GERAIS 

Analisar as contribuições do uso dos gêneros textuais: contos de fadas e 

parlendas no processo de aprendizagem da leitura e da escrita numa turma de 1º 

ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública Municipal de Queimados no ano 

letivo de 2015. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

   O interesse por este tema surgiu ao perceber que as crianças das últimas 

séries do 1º Segmento do Ensino Fundamental não tinham interesse pela leitura, e 

também por ter ouvido, nas Reuniões Pedagógicas e nos Conselhos de Classe, os 

professores da escola, falarem frequentemente que os seus alunos não gostavam 

de ler, tampouco escrever. Para Kramer (2011): 

(...) é preciso que as crianças estabeleçam relações positivas com a 
linguagem, a leitura e a escrita, e que lhes seja produzido o desejo de 
aprender a ler e escrever. Que as crianças possam aprender a gostar de 
ouvir a leitura, que tenham acesso à leitura, que desejem se tornar leitores, 
confiando nas próprias possibilidades de se desenvolver e aprender. (p. 79) 
 

Se elas não gostavam de ler e escrever, como poderiam viver com autonomia 

num mundo letrado e ter a sua vida profissional e pessoal garantidas no futuro? 

Pensando no inciso lll do art. 13 da LDB, que determina que os docentes incumbir-

se-ão de: “(...) zelar pela aprendizagem dos alunos.", considerei apropriado optar por 

intervenções utilizando a contação de histórias de contos de fadas e brincadeiras 

com leitura de parlendas; acreditando que a literatura trabalhada com textos que as 

crianças gostassem, seria uma boa alternativa para que elas tivessem uma 

experiência positiva com a leitura. Penso que, para formar, leitores críticos e bons 

escritores, não basta somente que ensinemos o/a o aluno/a ler e escrever, é preciso 

despertar neles o gosto pela leitura e escrita. Concordo com Souza (2004), quando 

ele afirma que: 

(...) o professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, procurando 
conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí escolher um livro ou uma 
história que vá ao encontro das necessidades da criança, adaptando o seu 
vocabulário, despertando esse educando para o gosto, deixando-o se 
expressar. (p.223). 
 

Como já tinha em mente trabalhar com os contos de fadas e parlendas, 

procurei sondar as preferências textuais das crianças, então fui percebendo que 

para que o processo de alfabetização e letramento iniciasse bem seria necessário 

que despertasse neles o interesse pela leitura, propiciando o contato com os livros e 
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com as letras; através de fontes que elas gostassem.  

Nós, como educadores, temos o dever de garantir, logo nas séries iniciais que 

os alunos tenham contatos com os mais variados gêneros textuais e às normas e 

regras da escrita. Kramer (2011) diz que: 

As escolas de ensino fundamental e os profissionais que nelas trabalham 
têm o papel de assegurar a leitura, a todas as crianças e adultos dos mais 
variados gêneros textuais, e que elas tenham acesso às normas e regras da 
escrita.  Até o quinto ano do ensino fundamental, as crianças e os adultos 
têm o direito de ler com proficiência e escrever com correção, vencendo o 
medo e produzindo textos com sentido, expressando suas ideias, 
sentimentos, planos e desejos. Assegurar que todos saibam ler e escrever, 
queiram ler e escrever e tenham espaços e condições concretas nas 
instituições para fazê-lo são conquistas da escola de ensino fundamental e 
de seu papel na formação e na produção cultural. (p.79-80). 
 

Por considerar a leitura essencial para a minha prática como educadora, 

procurei me revelar como leitora para que meus alunos tivessem uma referência e 

com o meu exemplo, despertassem o gosto pela leitura e se aproximassem 

significativamente com os livros. Não havia receitas, tive que avaliar o melhor 

caminho a ser percorrido. 

 

4 METODOLOGIA 

Para realizar este trabalho, segui os procedimentos relatados abaixo, durante 

todo o processo de implementação das atividades desenvolvidas com a minha turma 

no período de 27 de abril até 04 de novembro de 2015. 

Os critérios para selecionar os gêneros textuais de contos de fadas e 

parlendas foram: 

- A complexidade e nível de dificuldade do texto; 

- Familiaridade dos alunos com o tipo de texto; 

- Adequação do conteúdo à faixa etária das crianças; 

- Adequação dos textos selecionados e a proposta de atividade às 

necessidades de aprendizagens dos alunos. 

TABELA 1: Relação das atividades 

Título das atividades Duração das atividades Início das atividades 

 

Os Três Porquinhos 2 semanas 27/04 

Chapeuzinho Vermelho 2 semanas 18/05 

Branca de Neve 3 semanas 08/06 
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Patinho Feio 8 dias 26/08 

Casinha da Vovó 

(Parlenda) 

2 semanas 13/10 

  

Formas de organização dos conteúdos: 

 Atividades Permanentes:  

Na Rotina:  

a) Todos os dias eu escrevia na lousa o cabeçalho5 e depois fazia a leitura do 

mesmo com as crianças. 

b) Três dias na semana havia leitura: dos murais que continham as letras do 

alfabeto, os nomes dos alunos, os dias da semana, os meses do ano, parlendas 

com músicas e receitas. 

 Atividades sequenciais6  

a) Atividades de escrita espontânea. 

b) Leitura do conto ou da parlenda. 

c) Atividades para desenvolver o pensamento abstrato, agrupar conjuntos de 

acordo com uma temática, localização das palavras no texto, formação de 

novas palavras, desenhos de personagens do conto ou da parlenda, 

análise das ilustrações, leitura oral, escrita, ditados de imagens, ditados  

de palavras retiradas do texto, atividades para desenvolver a consciência 

fonológica e exercícios escritos de reconhecimento de unidades 

fonológicas como rimas, sílabas e terminações das palavras; leitura e 

escrita de numerais cardinais (até trinta) e ordinais (até o décimo), bingo 

de letras e de números, agrupamentos de letras para formar palavras; e de 

palavras para formar frases. 

 Atividades independentes: Em duas ocasiões houve confecção de trabalho 

para a feira de ciências e de pintura em um livro de pano para Mostra do "Dia 

do Livro". Na feira de ciências, foi confeccionado um livro referente ao tema 

água, todos fizeram o seu, eles desenharam, pintaram e três alunos 

conseguiram escrever as suas historinhas com autonomia. 

                                                 
5
  Escrita na lousa da abertura da aula, de registro do local e da data das atividades escolares. 

6
 Atividades que ajudam o aluno a organizar as informações de maneira lógica e que facilita seu 

acompanhamento no decorrer do tempo escolar. 
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Ao participar de uma oficina na Unidade de Educação Infantil Realengo 

(UEIR), achei muito interessante os desenhos e as pinturas que as crianças de lá 

confeccionaram, do conto "Chapeuzinho Vermelho" em um tecido branco que estava 

exposto. Perguntei a professora da turma, se poderia tirar uma foto, ela concordou. 

Achei o trabalho muito interessante e também resolvi confeccionar, junto com as 

crianças para a Mostra do "Dia do Livro", um livro de pano pintado pelos alunos 

(Figura 3) da cantiga de roda "O Cravo brigou com a Rosa", nesse mesmo dia já 

tinha explorado a leitura coletiva do texto. 

FIGURA 3: Construção do livro 

 
Foto das crianças pintando o livro de pano e pintura do livro "O Cravo e a Rosa" 

 

As histórias de contos de fadas, além de aumentarem o gosto pela leitura em 

crianças que estão no início do processo de alfabetização, também nos ajudam a 

trabalhar: sentimentos, sensações, ética etc, como por exemplo, nos contos a 

seguir:  

"Os Três Porquinhos" - inexperiência e sabedoria 

"Chapeuzinho Vermelho"- medo 

"Patinho Feio"- beleza 

"Branca de Neve- ingenuidade e vaidade 

A primeira intervenção foi com o conto dos "Três Porquinhos". Li vários livros 

desta história, mas resolvi inventar porque queria mostrar uma história diferente. 

Escrevi um texto parecido com o original a diferença era somente com relação a um 

dos personagens. Confeccionei um livro, com capa, nome do autor, a escrita dos 

trechos da história e os desenhos. Antes de iniciar o conto, escrevi o título na lousa. 

Li o que estava escrito, um aluno falou que já sabia de cor o que aconteceria. Falei 

que a história que eu iria contar era diferente. Ao lê-lo mostrei a capa, o título, as 
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imagens dos personagens, a autora, as páginas e o desenrolar do texto. Depois que 

contei, as crianças começaram a rir, já que o personagem "Lobo" era um medroso. 

Depois de lida, perguntei se alguém queria contar também, sendo que teria de ser 

diferente do conto que eles haviam escutado, alguns se interessaram, mas as falas 

eram bem parecidas com as que eles tinham escutado na Educação Infantil, da 

versão clássica. Perguntei as crianças se seus responsáveis contavam histórias 

para elas. Todas responderam que não. Depois do diálogo com as crianças, resolvi 

fazer uma interpretação oral da história com eles e a cada dia foram feitas atividades 

de leitura/escrita (Figura 4), artes plásticas, adição e subtração, ética/respeito ao 

próximo, ditado de imagens e ao final uma pequena encenação na sala de aula com 

algumas das crianças. 

FIGURA 4: Primeira intervenção 

 
Foto da aluna fazendo as atividades da primeira intervenção. 

 

A segunda intervençao foi com o conto de fadas " Chapeuzinho Vermelho". O 

livro escolhido foi: "Chapeuzinho Vermelho" da coleção Clássicos Inesquecíveis da 

Editora Bicho Esperto, utilizei o mesmo método de contação e aproveitamento da 

história utilizado na primeira intervenção. Após a interpretação oral, propus 

atividades com os  objetivos de estimular a linguagem oral e escrita; reforçar a 

construção da base alfabética; recuperar as histórias da primeira infância, 

desenvolver a habilidade de argumentar e também estimular a criatividade através 

do desenho.  Para conhecer como estavam as hipóteses das crianças, foram 

solicitadas várias atividades;  desenhos dos personagens (Figura 5), um ditado de 
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cinco palavras e a escrita dos nomes de algumas frutas (Figura 6), todos 

relacionados à história contada. Com relação aos desenhos, Vygotsky (1987): 

 
O desenvolvimento do desenho requer duas condições, primeiramente o 
domínio motor. Assim a criança começa a perceber que pode representar 
graficamente um objeto e a relação desenvolvida com a fala existente ao 
desenhar. (p.141).  

 
FIGURA 5: Segunda intervenção 

 
Desenho dos personagens da história " Chapeuzinho Vermelho" 

 

FIGURA 6: Atividade de Escrita 

 
Escrita de nomes de alimentos. 

 

A terceira intervenção foi com o conto da "Branca de Neve". O livro escolhido 

foi "Branca de Neve" Contos clássicos, Ciranda Cultural. Iniciei a aula, apresentando 

a história, mostrei o livro, o autor, a editora, o número de páginas, escrevi o título do 

conto na lousa, li, mostrando as imagens, depois perguntei se alguns deles queriam 

contar a versão deles, alguns falaram o conto de modo diferente, porém com a 

mesma interpretação. As atividades para esta intervenção foram: Interpretação oral 

do texto, noções de adjetivos, caça palavras, bingo de letras e números, ditado e 
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forca. Assistimos ao filme da "Branca de Neve" na sala de vídeo. Perguntei se eles 

tinham gostado, a maioria disse que sim, mesmo após terem escutado o conto e 

visto o vídeo várias vezes.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(1998): 

"Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a 
mesma história várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la em seus 
detalhes, de cobrar a mesma sequência e de antecipar as emoções que 
teve da primeira vez. Isso evidencia que a criança que escuta muitas 
histórias pode construir um saber sobre a linguagem escrita”. (Vol.3. p.143) 
 

Este conto foi encenado por alguns alunos menos desinibidos na sala de aula, 

essa encenação fez com que os alunos se envolvessem mais no conto, e todos 

prestaram atenção nas falas dos colegas; eu era a mediadora e eles os artistas.  

Durante o período desta intervenção, conheci através de produção textual, 

apresentada na imagem abaixo (Figura 7), as hipóteses de escrita das crianças. 

Nesta produção foi feito um resumo do conto. 

FIGURA 7: Terceira intervenção 

 
Foto da produção textual do conto "Branca de Neve". 

 

A quarta intervenção foi com a história do "Patinho Feio"7. Escolhi esta história 

porque achei que as crianças iriam gostar do modo como transcorreu o conto e, 

também algumas das crianças ainda não conheciam esta história. Iniciei mostrando 

o título, o autor, fui contando e fazendo um varal do conto, depois de lido, fiz a 

interpretação oral, indagando as questões sobre família e valores. As atividades 

foram: Ditados,  escrita de palavras da história com letras móveis, caça palavras, 

                                                 
7ATIVIDADES PARA PROFESSORES. Manual de referência bibliográfica. Disponível em: 

http://atividades paraprofessores.com.br/opatinhofeio. Acesso em 20/08/2015. 
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cruzadinhas, pintura do "Patinho Feio" fixado na parede da sala de aula (Figura 8), 

atendento as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Artes:  

“Cabe ao professor escolher os modos e recursos didáticos adequados para 
apresentar as informações, observando sempre a necessidade de introduzir 
formas artísticas, porque ensinar arte com arte é o caminho mais eficaz. Em 
outras palavras, o texto literário, a canção e a imagem trarão mais 
conhecimento ao aluno e serão mais eficazes como portadores de 
informação e sentido. O aluno, em situações de aprendizagem, precisa ser 
convidado a se exercitar nas práticas de aprender a ver, observar, ouvir, 
atuar, tocar e refletir sobre elas." (p.35) 
 

Houve uma dinâmica: Escrevi em fitas (ABRACE-ME, APERTE A MINHA 

MÃO, PISQUE PARA MIM, DEIXE-ME e BEIJE-ME), para serem colocadas nas 

cabeças dos alunos, que deveriam ser seguidos pelos colegas que as liam.  O aluno 

cuja fita estava escrito deixe-me não seria procurado e ao final ele diria como é se 

sentir discriminado pelos colegas.  

Os objetivos desta intervenção foram:  explorar o texto da história, 

desenvolver a consciência fonológica, explorar a linguagem oral e escrita, 

desenvolver a criatividade, valorizar a linguagem como veículo de comunicação e 

expressão das pessoas e dos povos, preparar o aluno para a aprendizagem da 

leitura e escrita. 

 
FIGURA 8: Quarta intervenção 

 
Pinturas sobre o conto "Patinho Feio" 

 

A quinta intervenção foi com a Parlenda "A casinha da vovó”
8
. Esta parlenda 

foi escolhida por ser curta e de fácil memorização. Para iniciar este trabalho com 

esta Parlenda, confeccionei: cartazes (Figura 9) com letras de imprensa maiúsculas 

e minúsculas; letras cursivas; fiz também um cartaz onde algumas palavras 

poderiam ser substituídas por imagens desenhadas e escrevi um cartaz explicando 

o conceito de parlenda. Criei também fichas: com palavras da parlenda em letras de 

                                                 
8
 D' Escola. Manual de referência bibliográfica. Disponível no site: http://leila.descola.blogsport.com.br. 

Acesso em 08/10/2015. 
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imprensa maiúsculas, minúsculas e letra cursiva; com frases da parlenda escrita 

sem espaçamento; com imagens de desenhos que representam as palavras da 

parlenda e fichas com palavras divididas com sílabas. 

 

FIGURA 9: Quinta intervenção 
 

 
Cartazes com o texto da parlenda " A casinha da vovó" 

 

Antes de falar da Parlenda "Casinha da Vovó", informei aos alunos o conceito 

de parlenda que estava escrito em uma folha de papel pardo, colei na lousa, e 

depois mostrei o primeiro cartaz escrito com letra de imprensa maiúscula.  Li em voz 

alta, passei o dedo sobre a escrita da palavra. Repeti a leitura pausadamente, para 

que os alunos se familiarizasse com as palavras e conseguissem repeti-las 

sozinhos. Cagliari (1997): 

“Os alunos desde as primeiras leituras em voz alta, deveriam ser treinados 
a fazer uma leitura expressiva, principalmente quando o alfabetizando está 
ainda muito amarrado à decifração da escrita. Isso vai facilitar para que a 
criança não faça aquela leitura silabada, sem ritmo. A professora precisa 
distinguir a atividade de decifração de letras em palavras, da leitura de 
textos, pois para a criança ser capaz de ler um texto é preciso que antes o 
estude, decifre-o e treine sua leitura, ela não pode lê-lo diretamente. A 
preparação para uma leitura em voz alta é indispensável”. (p.161) 
 

Solicitei as crianças para fazermos a leitura e fui passando o dedo em cima 

das palavras e mostrei que a leitura se faz da esquerda para a direita e de cima para 

baixo. Cada aluno leu a parlenda. Depois fizemos a interpretação do texto 

oralmente. Distribui a parlenda escrita em folhas A4 para cada aluno (Figura 10), as 

atividades foram: ler e colorir com lápis de cor os espaços em branco, contarem o 

número de palavras da parlenda, circularem de lápis de cor a palavra "casinha" e 
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verificarem o número de letras, letra inicial e final, disponibilizei alfabeto móvel para 

montar palavras da parlenda, registramos no caderno as palavras montadas, 

realizamos atividades de bingo de palavras, completar tabela com números de letras 

e número de sílabas das palavras da parlenda, dominó de letras, baralho de sílabas, 

ditado com cinco palavras, rimas de palavras, formação de nova palavra a partir da 

mudança da primeira letra, letras finais e iniciais, organização do texto. 

FIGURA 10: Parlenda “A casinha da vovó” 

 
Aluna organizando o texto da parlenda " A casinha da vovó". 

 
 
 

 

Os objetivos desta intervenção foram: Incentivar a leitura, despertar a 

consciência fonológica e o interesse pela leitura e escrita, através da Parlenda, 

estimular e desenvolver a imaginação e criação, favorecer à ampliação do 

vocabulário, avançar no processo da leitura e escrita, desenvolver atitudes de 

interação, de colaboração e de troca de experiências entre alunos, brincar com a 

parlenda exercitando a memorização e a concentração, ler e acompanhar a leitura 

da parlenda, favorecendo situações de leitura e escrita com base nos textos 

memorizados e possibilitar reflexões sobre o sistema alfabético. 

Como já estávamos no final do ano letivo, conversei com a diretora da escola, 

sobre a inclusão de um cartaz da parlenda com letras cursivas, ela disse que eu 

poderia usar, já que estávamos no final do ano letivo, e nada impedia os alunos de 

conhecerem novas letras. De acordo com Luiz Carlos Cagliari, (2010, p.84) "(...) os 

alunos têm que aprender a distinguir diferentes tipos de uma mesma letra do alfabeto." 
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Em todas as atividades de intervenção, as crianças ao ouvirem as histórias ou 

parlendas, desenhavam em seus cadernos. De acordo com Pillar (1996): 

(...) para que a criança se aproprie do sistema de representação da escrita, 
ela terá que reconstruí-lo, diferenciando os elementos e as relações 
próprias ao sistema, bem como a natureza do vínculo entre o objeto de 
conhecimento e a sua representação. (p.32)  
 

Como o desenho é uma forma de representação, acredito que nesta atividade 

estava privilegiando a capacidade de a criança representar e interpretar. 

Vygotsky (1984, p. 134) acrescenta que o "(...) desenhar e o brincar deveriam 

ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem das crianças". Para este 

teórico, o desenho por ser um meio de expressão, é uma linguagem necessária para 

a aquisição da escrita na alfabetização. Conclui-se então, que as crianças 

introduzidas naturalmente neste processo assimilaram com mais facilidade a relação 

existente entre o desenho e a escrita. 

Observei que a metodologia utilizada de escolher os contos e as parlendas, o 

modo de contá-las, os conteúdos aplicados, as brincadeiras nas horas das 

encenações, os desenhos e as pinturas estimularam a aprendizagem das crianças. 

    

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

Para aprofundar meus conhecimentos sobre alfabetização e letramento, fiz 

algumas leituras e assisti alguns vídeos sobre esses temas. Os que eu mais me 

identifiquei e por isso utilizei para fundamentar esse trabalho foram: 

a) as leituras de Magda Soares, que são de fácil compreensão e o seu 

comprometimento com a educação de crianças nos envolve. Meu interesse pelo 

tema alfabetização e letramento, se deu pelo fato de ambos serem importantíssimos 

para a integração da criança na sociedade, e eu como professora do primeiro 

segmento tenho o dever profissional de zelar pela educação escolar de meus 

alunos, possibilitando ensinamentos que eles necessitam para viver e trabalhar 

neste mundo de evolução. Concordo com Soares(1995) quando ela afirma que: 

A função primordial da escola seria, para grande parte dos educadores, 
propiciarem aos alunos caminhos para que eles aprendam, de forma 
consciente, os mecanismos de apropriação de conhecimentos em seu 
espaço social. Essa também é a nossa perspectiva de trabalho, pois, uma 
escola transformadora é a que está consciente de seu papel político na luta 
contras as desigualdades sociais e assumem a responsabilidade de um 
ensino eficiente para capacitar seus alunos na conquista da participação 
cultural e na reivindicação social. (p.73) 
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Durante o ano letivo trabalhei com os gêneros textuais contos de fadas e 

parlendas, e estes textos foram muito importantes para aproximar as crianças da 

leitura e escrita. De acordo com Soares (1998), o professor tem que trabalhar as 

duas coisas: alfabetização e letramento. Eles são termos com definições diferentes, 

porém indissociáveis. 

Se alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da tecnologia, 
letrar significa levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e de 
escrita. Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever, 
uma criança letrada (tomando este adjetivo no campo semântico de 
letramento e de letrar, e não com o sentido que tem tradicionalmente na 
língua, este dicionarizado) é uma criança que tem o hábito, as habilidades e 
até mesmo o prazer de leitura e de escrita de diferentes gêneros de textos, 
em diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e 
circunstâncias. (p.37) 
 

b) Vygotsky (1984), que contribuiu para o meu planejamento através da Teoria 

da Zona de Desenvolvimento Proximal, que para ele é entendida como a distância 

entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 

Sempre elaborava atividades, após a sondagem das escritas que as crianças se 

encontravam, organizando atividades de forma que possibilitassem o avanço da 

turma no processo de aprendizagem, considerando o conhecimento prévio de cada 

estudante, naquele momento. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão, presentemente em estado embrionário.  
(VYGOTSKY, 1984, p.97).   
 

c) Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986) através dos estudos sobre a 

psicogênese da língua escrita me forneceram base teórica para realizar a diagnose 

e classificar a fase da escrita em que as crianças estavam em cada bimestre do ano 

letivo. Ao apropriar-me dessas informações propus atividades para que elas 

avançassem na hipótese de escrita. Para essas autoras:  

(...) a criança procura ativamente compreender a natureza da linguagem 
que se fala à sua volta, e tratando de compreendê-la, formula hipóteses, 
busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria 
gramática. (...) ao tomar contato com os sistemas de escrita, a criança, 
através de processos mentais, praticamente reinventa esses sistemas, 
realizando um trabalho concomitante de compreensão da construção e de 
suas regras de produção/decodificação. (FERREIRO/TEBEROSKY, 1986, 
p.98). 
 

Emília e Teberosky (1986), classificaram as hipóteses da escrita infantil da 

seguinte forma: 

- Pré-silábico (PS): É quando a criança começa a utilizar as letras (às vezes 
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números) para escrever uma palavra. O importante desta fase, é que ela percebeu a 

função das letras. Repete a letra que aprendeu ou usa as letras do seu nome 

trocando a ordem. 

- Silábico sem valor sonoro (SSVS): É quando a criança coloca a quantidade de 

letras conforme as sílabas da palavra, não se importando com o som. O mais 

importante nesta fase é observar o modo como lê o que ela acabou de escrever. 

- Silábico com valor sonoro (SCVS): É quando a criança percebe que cada letra tem 

um som, então ela usa de maneira proposital. Ela acredita no que escreve e lê, e lê 

silabicamente. 

- Silábico Alfabético (SA): É quando a criança começa a entender que necessita de 

duas ou mais letras para formar o som certo da sílaba, mas não usa em todas.  

- Alfabético: É quando a criança já sabe ler e escrever, porém ainda comete erros 

fonéticos. 

Através das intervenções sobre a psicogênese da língua escrita, o professor 

pode atuar como um mediador no processo ensino aprendizagem, elaborando 

planejamento, propondo situações capazes de gerar avanços na aprendizagem das 

crianças. 

Segundo Ferreiro (1999, p.17), "as crianças são facilmente alfabetizáveis. São 

os adultos que dificultam o processo de alfabetização delas." A autora afirma 

também que as crianças estão sempre em processo contínuo de aprendizagem e o 

que faz com que ela aprenda é o modo inicial de alfabetizar que os educadores 

utilizam. 

Quando pensei em usar contos de fadas para iniciar minhas intervenções, foi 

porque as crianças gostavam muito deste gênero textual. De acordo com Bettelheim 

(1980), as crianças se transferem para o mundo da magia, fantasia e encantamento, 

através dessas leituras. Ele reconhece que o conto infantil encanta, possui riqueza 

literária, contém elementos simbólicos, age no inconsciente e no emocional da 

criança. 

“(...) os contos de fadas procedem de uma maneira consoante ao caminho 
pelo qual uma criança pensa e experimenta o mundo; por esta razão os 
contos de fadas são tão convenientes para ela. Ela pode obter consolo 
muito maior nos contos de fadas do que em um esforço para consolá-la, 
baseando em raciocínio e ponto de vista adultos. Uma criança confia no que 
o conto de fadas diz porque a visão de mundo apresentada está de acordo 
com a sua." (p.15). 
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Fernando Hernández (1998), indicou percursos para a realização dos meus 

projetos. Para o autor, reorganizar o currículo por projetos atuando conjuntamente 

professor e aluno, através das diferentes fases e atividades que compõem o 

trabalho, os estudantes desenvolvem a consciência sobre o próprio processo de 

aprendizagem. Ele destaca que todo o projeto tem que estar relacionado ao 

conteúdo do planejamento da turma, e também há a necessidade de se estabelecer 

limites e metas para a conclusão do trabalho. Inicialmente se determina um assunto, 

e essa escolha deverá ser feita partindo da sugestão ou comentários dos 

professores ou das crianças.  

Hernández comenta: "Toda as coisas podem ser ensinadas por meio de 

projetos, basta que se tenha uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e 

buscar evidências sobre o assunto". 

A finalidade do ensino é promover, nos alunos, a compreensão dos 
problemas que investigam. Compreender é ser capaz de ir além da 
informação dada, é poder reconhecer as diferente versões de um fato e 
buscar explicações além de propor hipóteses sobre as consequências 
dessa pluralidade de pontos de vista. (p.86) 
 

Através das leituras desses autores passei a entender a alfabetização como 

um processo contínuo com início, mas sem fim; onde as crianças sempre são 

capazes de aprender. E que nós, professores, devemos buscar, frequentemente, 

soluções para os problemas de aprendizagens dos nossos alunos, pois a educação 

só é garantida quando a escola cumpre com o seu papel de prepará-los para a vida, 

capacitando-o para fazer a chamada "leitura de mundo" (compreender e questionar 

o que a cerca) a partir do exercício das práticas sociais de leitura e de escrita. 

 

 

6 RESULTADOS 

Quando iniciei o PRD não imaginava o quanto poderia me ajudar na melhoria 

da alfabetização da minha turma. As crianças tinham saído recentemente da 

Educação Infantil, e a maioria não era estimulada com leitura em casa, então cabia a 

mim, fazer um bom trabalho de alfabetização e letramento, e uma das primeiras 

oficinas cujo tema tinha a ver com reflexões diárias que nós professores deveríamos 

fazer, foi muito importante para o meu fazer pedagógico, pois comecei  a refletir qual 

seria a melhor maneira para ensinar àquelas crianças sobre o meu tema do Produto 

Final, a pesquisar sobre as intervenções que faria e a rever meus planejamentos. E 
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assim foi, a cada palestra, oficina e minicurso, minha mente começava a pensar 

cada vez mais como poderia ajudar a minha turma na alfabetização. Inicialmente 

procurei sondar o nível de escrita das crianças em abril e iniciei meu planejamento 

com a minha primeira intervenção, procurando e escolhendo ações que ao final 

resultassem no aprendizado das crianças. 

Os objetivos das sondagens de escrita que realizei, baseada no "Guia prático 

para professores de ensino fundamental l"9 foram os seguintes: 

 Mapear o conhecimento das crianças em relação à escrita. 

 Reorientar a prática pedagógica. 

 Elaborar o planejamento, propondo situações capazes de gerar 

novos avanços na aprendizagem das crianças. 

 Obter dados sobre o processo de aprendizagem de cada aluno. 

 Verificar periodicamente seus avanços. 

 Formular gráficos que permitissem dar uma visão da evolução 

da hipótese da escrita da criança ao longo do ano letivo.  

Observarmos no gráfico 1, que no início do ano letivo, de um total de 26 

alunos10,  havia dezoito crianças na hipótese pré-silábica e sete na silábica sem 

valor sonoro. 

GRÁFICO 1: Hipótese de escrita em 10/04/2015 

 

Durante as intervenções fui percebendo o avanço da maioria das crianças. Alguns 

avançando mais que os outros, notei que as crianças que faziam as atividades de 

casa (com ajuda de alguém) e que também tinham uma boa frequência obtiveram 

um desempenho melhor que as outras. 

                                                 
9
 GUIA PRÁTICO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. Manual de referência 

bibliográfica. Disponível em <http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/94>. 
Acesso em 03/01/2016. 
10

  No início do ano letivo o total de alunos era 26, porém quando houve a sondagem, um foi 

transferido. 
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Veja no gráfico 2, de um total de 25 alunos, três ainda estavam na hipótese de 

escrita pré-silábica, enquanto dezesseis estavam na silábica sem valor sonoro e seis 

na silábica com valor sonoro. 

 

GRÁFICO 2: Hipótese de escrita em 23/06/2015 

 

  

Analisando o gráfico 3, de um total de 26 alunos11, verificamos que um aluno 

ainda permanecia na hipótese de escrita pré-silábica e cinco na silábica sem valor 

sonoro, no entanto onze já conseguiam estabelecer relação entre grafema e fonema, 

demonstrando assim que já estavam desenvolvendo a consciência fonológica, pois 

já apresentavam a hipótese de escrita silábica e oito conseguiram avançar para a 

hipótese de escrita alfabética.  

 

GRÁFICO 3: Hipótese de escrita em 14/09/2015 

 

 

                                                 
11

 No gráfico 3, houve o acréscimo de um aluno, ele veio transferido de outra escola. 
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 No gráfico 4, observamos uma evolução significativa da aprendizagem, 

quando doze crianças evoluíram da hipótese silábica para a silábica alfabética. 

A leitura e a escrita não são conhecimentos, que a criança aprende 

naturalmente e sozinha, ela necessita de um mediador e foi baseada nesta 

premissa, que comecei a intervir na leitura e na escrita, cada vez que contava um 

conto ou brincava com uma parlenda com a turma.  

GRÁFICO 4: Hipótese de escrita em 07/12/2015 

 

 

De acordo com Teberosky e Cardoso (1994): 

As crianças estão formando seu conhecimento sobre a língua escrita. Cada 
uma se encontra num momento diferente de aprendizagem. Pouco a pouco, 
vão alcançando a escrita ortográfica. A diferença e diversidade de 
conhecimento de que dispõem permiti-lhes ajudar-se e avançar. (p.103) 
 

Sempre perguntava às crianças como elas queriam que as carteiras da sala 

de aula ficassem: se em frente à lousa, ou se preferiam colocá-las em roda, 

geralmente eles optavam pela primeira opção. Conhecendo como eles são e seus 

comportamentos, sempre os deixei à vontade, mas procurando agrupá-los mais 

próximo do nível de escrita em que se encontravam, para que houvesse troca de 

saberes, conforme Ana Teberosky (1986) explica em seu livro. Houve um dia que eu 

estava ocupada com um aluno e solicitei à uma aluna, que apresentava hipótese de 

escrita silábica-Alfabética e já tinha feito a atividade, para ajudar a sua colega, que 

estava na hipótese de escrita silábica sem valor sonoro. Ao perceber que algo não 

estava indo bem, fui verificar o que estava acontecendo, fiquei sabendo que a aluna 

que eu pedi para ajudar, estava maltratando a colega porque ela não entendia a sua 

explicação. Percebi que realmente Teberosky (1986) tinha razão sobre as trocas de 

informações entre crianças em hipóteses de escrita muito distante. 
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Considerando meus objetivos iniciais, observei que a experiência com os 

Contos de Fadas e as Parlendas no processo de aprendizagem da leitura e de 

escrita, tiveram resultados satisfatório, já que percebia que eles estavam 

interessados na leitura, lendo o mural e identificando letras. O percentual das 

crianças que iniciaram o ano letivo na hipótese de escrita pré silábica era de 72% e 

na silábica sem valor sonoro era de 28%. Ao final do ano letivo verificou-se 4% das 

crianças na hipótese pré-silábica, 4% na silábica sem valor sonoro, 12% na silábica 

com valor sonoro, 48% na silábica alfabética e 32% na alfabética. A nossa escola, 

como outras municipais do Estado do Rio de Janeiro, adotou o sistema de ciclo.      

Conforme o artigo 23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):  

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  
 

Apesar dos bons resultados da maioria da turma, dois alunos não atingiram 

os resultados esperados e uma aluna não foi promovida. Quanto aos dois alunos um 

deles não fala e o outro mesmo diversificando atividades não saiu do silábico sem 

valor sonoro ao final do ano letivo. Falei com a mãe dele sobre o seu desinteresse 

na sala de aula, dos exercícios de casa que não eram realizados, das atividades que 

ele não se interessava em fazer. Ela respondeu que iria conversar com ele. Pedi 

para que ela o ajudasse nas atividades. Apesar da nossa conversa, nada mudou. 

Quanto ao aluno que não fala claramente, balbucia somente algumas palavras, e 

além disso tem comportamento agressivo na sala de aula, comuniquei nos relatórios 

bimestrais e pessoalmente à Orientação Educacional, porém nada foi feito. Não tive 

contato com ninguém de sua família. No início do ano letivo a mãe dele estava muito 

doente e nenhum outro responsável por ele comparecia às reuniões. Fiquei sabendo 

no início de dezembro que a mãe dele faleceu, e que o mesmo foi morar com a avó, 

mais isso não o impediu de frequentar às aulas. Com relação a aluna, ela não foi 

promovida por motivo de faltas acima do permitido por lei. 

Pelos resultados demonstrados através dos gráficos, percebemos claramente 

que quase todos os alunos obtiveram um bom desempenho ao longo do ano letivo e 

que trabalhar com contos de fadas e parlendas contribuiu para despertar nas 
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crianças o hábito e o gosto pela leitura e escrita, favorecendo o processo de 

alfabetização e letramento.  

       

7 CONCLUSÃO PARCIAL 

Durante a realização deste trabalho relembrei momentos de minha própria 

infância, o quanto foi difícil aprender a ler e a escrever. Achava que jamais 

conseguiria ler jornais e revistas. Nesse período já achava a leitura mais importante 

que a escrita, porque queria escrever, mas como escrever se não sabia ler. De 

repente aconteceu, estava lendo. Fiquei muito feliz, porque podia ler e 

consequentemente escrever textos de minha autoria. A partir de minha própria 

experiência achei importante trabalhar textos significativos com a minha turma, 

tornando a leitura uma fonte de prazer, de satisfação pessoal, de conquista e de 

realizações. De acordo com Cagliari (1997): 

A motivação é imprescindível para a criança se interessar em escrever e vai 
do professor esclarecer, exemplificando a importância de ler e escrever na  
nossa sociedade. Ninguém escreve ou lê sem motivo, sem motivação. 
(p.103) 
 

Pelo que observamos, e pelo período que estamos trabalhando com as 

crianças verificamos que o principal meio de inserção social que as crianças têm é a 

escola, então temos que procurar ações educacionais com o objetivo de minimizar a 

dura realidade que as crianças terão futuramente. Consoante as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, no parecer 11/2010, de 7 

de julho de 2010: 

A escola constitui a principal e, muitas vezes, a única forma de acesso ao 
conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. Esse 
dado aumenta a responsabilidade do Ensino Fundamental na sua função de 
assegurar a todos a aprendizagem dos conteúdos curriculares capazes de 
fornecer os instrumentos básicos para a plena inserção na vida social, 
econômica e cultural do país. 
 

Sobre as intervenções aplicadas na turma, foi constatado que o trabalho de 

alfabetização e letramento estão diretamente interligados, a maioria (ou todas), as 

crianças gostaram de ouvir os contos de fadas e se deliciaram com o mundo da 

magia que foi proporcionado. Elas se divertiram com as parlendas, por seus versos 

serem de fácil compreensão e muitas das vezes engraçados. Com certeza eu 

acertei, quando escolhi os gêneros textuais de contos de fadas e parlenda para fazer 

as intervenções, eles foram grandes aliados no ensino da leitura e escrita. Além 

disso, as razões e os objetivos que queria almejar com a leitura desses gêneros 
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contribuíram para a formação do leitor e refletiu na melhoria do aprendizado. 

Quanto aos resultados, apesar das dificuldades encontradas com relação a 

falta de infraestrutura da escola, a condição socioeconômica das crianças e a 

frequência irregular das mesmas nas aulas, foi possível verificar ao final do ano 

letivo a evolução da aprendizagem de cada uma. A maioria obteve avanço 

significativo nas hipóteses de escrita, sendo que alguns, além de dominarem o 

sistema alfabético, conseguiram ler pequenos textos com autonomia e atribuindo 

sentido. 

Deste modo, a forma como este trabalho foi desenvolvido, indica efetivamente 

que atuei na perspectiva do letramento, isto é, alfabetizei letrando. E isto propiciou a 

obtenção de bons resultados, sem dúvida a colaboração do PRD foi muito 

significativa. Palestras, minicursos e oficinas que participei influenciaram muito para 

que eu conseguisse finalizar os meus objetivos com relação à aprendizagem dos 

meus alunos. Destaco a participação de minha Coordenadora com sua larga 

experiência com as turmas das séries iniciais do ensino fundamental que muito me 

ajudou a ter um "olhar" mais reflexivo com relação aos meus alunos; da minha 

postura como professora com pouca experiência, mas ávida pelo conhecimento e 

também da minha Supervisora que oferecia sugestões sobre as intervenções e a 

escrita deste trabalho. Não tenho dúvida de que este programa ofereceu caminhos 

para que eu alcançasse os meus objetivos relacionados a alfabetização e ao 

letramento dos meus alunos. E por isso, pretendo continuar trilhando a procura de 

novos conhecimentos referentes à aprendizagem, porque o "saber" nunca se esgota.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE 

QUEIMADOS, _____ DE  ABRIL DE 2015 

PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

                                 TURMA: 101  

 

 

 

MINI - PROJETO- Ensino Fundamental 

 

 

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: Duas semanas 

 

TEMA: Os Três Porquinhos 

 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: 

- Leitura e escrita. 

- Expressão corporal. 

- Artes plásticas. 

- Adição e subtração. 

- Raciocínio lógico. 

- Ética e respeito ao próximo. 

- Ditados de imagens (desenho). 

  

OBJETIVOS:  

- Estimular a linguagem oral e escrita. 

- Trabalhar conceitos matemáticos e sensoriais. 

- Despertar o gosto pela leitura. 

- Conhecer diferentes formas de linguagem (escrita, oral e teatro). 

- Mostrar que através da linguagem pode-se viajar e conhecer diferentes lugares. 

- Compreender conceitos: moral, ética, respeito ao próximo, ao diferente, entre outros. 

- Desenvolver o pensamento reflexivo. 

- Ampliar o vocabulário. 

- Conhecer a linguagem artística através do desenho. 
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PROCEDIMENTOS UTILIZADOS/DESENVOLVIMENTO DAS AULAS/EXERCÍCIOS 

REALIZADOS. 

*Durante duas semanas, depois de nossa rotina (Calendário e chamada). Iniciarei a aula 

colocando o cabeçalho na lousa. Pedirei para eles copiarem. Depois contarei uma nova 

historinha  dos "Três Porquinhos". A cada dia eles farão  Ditados de Imagens (Desenhos), 

referente a história que contei. 

1º dia- Ditados de imagens: 

Desenho dos Três Porquinhos e o Lobo, com seus nomes. HEITOR - CÍCERO - PRÁTICO. 

* Depois do desenho, faremos uma interpretação do texto lido. 

- Qual é o nome da história? 

- Quais são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- Qual foi o porquinho que mais trabalhou na construção de sua casa? 

 

2º dia-Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

"O irmão mais novo Heitor, construiu uma casa de palha". 

Depois foi dormir.. 

* Perguntar: 

- O que Heitor mais gosta de fazer? 

- Como se constrói uma casa de palha - de madeira e de tijolo? 

Realização de atividade sobre moradia. 

 

3º dia- Depois do cabeçalho e Ditados de Imagens: 

" O porquinho Cícero era menos preguiçoso e fez uma casa de madeira, para suportar 

ventos e chuvas. E depois que terminou foi descansar". 

Escreverei na lousa os nomes Cícero e Heitor. 

Perguntarei: 

- Quais são as primeiras letras a as últimas dos nomes? 

- Aqui na sala tem nomes de alunos que se iniciam com essas mesmas letras? 

Depois darei folhas impressas de cruzadinhas e caça palavras. 

 

4º dia- Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

"O porquinho Prático, era mais esperto, trabalhou bastante e construiu uma casa forte feita 

de tijolos". 

Escreverei na lousa os nomes Cícero, Heitor e Prático. 

Perguntarei: 

- Quais são as primeiras e as últimas letras desses nomes? 
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- Quantas letras têm cada nome? 

Escreverei as respostas.  

Darei exercícios: Ordenar frases e Situações problemas. 

 

5º dia- Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

"Perto da casa dos porquinhos morava um Lobo muito tranquilo e bonzinho" 

Farei alguns exercícios na lousa: Ligar o nome a sua primeira letra e completar as frase, 

sempre com referência a história contada. 

 

6º dia - Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

"O porquinho Prático escondeu por brincadeira o ursinho do Lobo em sua casa de tijolos" 

Escreverei na lousa: 

- todas as consoantes junto a vogal A, leremos juntos. Farei algumas perguntas com as 

consoantes expostas para alguns alunos. 

-numerais cardinais até vinte. 

-numerais ordinais até o 10º. 

 

7º dia-Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

"O coitado do Lobo ficou desesperado e muito triste a procura de seu ursinho". 

Escreverei na lousa: 

 Vários exercícios de Adição e subtração. Cada aluno fará um exercício na lousa. 

 

8º dia - Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

" O Lobo foi procurar seu ursinho na casa do porquinho Heitor. Bateu na porta e quando foi 

perguntar sobre seu ursinho acabou espirrando tão forte que derrubou a casinha de palha". 

Darei vários exercícios, que faremos juntos: 

- Ligar palavras. 

- Pintas as letras que formam os nomes dos personagens. 

- Pequena interpretação de texto. 

 

9º dia- Depois do cabeçalho e Ditados de imagens: 

"Heitor fugiu apavorado e foi se esconder na casa de seu irmão Cícero. O Lobo começou a 

chorar pedindo o seu ursinho de volta e de repente soltou outro espirro bem forte então a 

casa de madeira desabou". 

Darei as seguintes atividades: 

- Pintura das máscaras dos personagens. 

- Reescrever nos cadernos a música "Quem tem medo do Lobo Mau". 
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10º dia- Depois do cabeçalho e  dois  Ditados de imagens: 

" E assim os dois porquinhos, Heitor e Cícero foram para casa do seu irmão Prático. Mas o 

Lobo só queria o ursinho, e disse: - Porquinho eu não quero machucar vocês... Abram a 

porta, quero meu ursinho". 

" Os porquinhos pensaram melhor e deixaram o Lobo entrar e contaram sobre a brincadeira 

de esconder o seu ursinho. 

Assim, Prático pediu desculpa pela brincadeira e devolveu o ursinho para o Lobo. O Lobo 

aceitou a desculpa e eles então se tornaram grandes amigos". 

 

Faremos uma encenação da historinha. 

 

AVALIAÇÃO: Será individual, de acordo com o desenvolvimento e entendimento da 

atividade proposta. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE 

QUEIMADOS, 07  DE MAIO DE 2015 

                               PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

                                        TURMA: 101  

 

MINI PROJETO- Ensino Fundamental 

 

Relatório - Reflexões sobre o desempenho da tarefa 

 

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: Duas semanas 

 

TEMA: Os Três Porquinhos 

 

A contação de história "Os três porquinhos "  foi recebida com grande entusiasmo 

pela turma. Quando iniciei a aula contando uma historinha totalmente diferente 

daquela que as crianças já estavam acostumadas a ouvir, alguns até chegaram a 

dizer que a minha história não era verdadeira. Depois da minha leitura e 

dramatização, desenhei no quadro um ditado de imagens(desenho) e eles também 

desenharam em seus cadernos, alguns diziam que o desenhos deles era mais 

bonito que o meu. Comentei que todos os dias eles teriam um ditado de imagens 

diferente e que cada ditado estava relacionada a uma etapa da historinha contada. 

Todos os dias eles fizeram os desenhos de imagens, e os seus cadernos ficaram 

bem ilustrados, alguns alunos até coloriram os seus desenhos. 

Depois de terminar o ditado, havia outras  atividades relacionadas ao tema, que 

foram coladas em cada um dos cadernos, esta atividade era reescrita no quadro, e 

corrigida na hora com todos os alunos. Fui de carteira em carteira para verificar se 

eles estavam acompanhando. 

Alguns alunos não precisavam de intervenções, enquanto outros precisam de 

intervenção a todo momento, geralmente são os que não têm boa frequência. 

Infelizmente alguns pais/responsáveis não dão o devido valor à educação de seus 

pupilos. 

Acredito que através das minhas aulas meus alunos instiguem a imaginação, a 
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criatividade, a oralidade, o gosto pela leitura e também contribua de forma positiva à 

formação da personalidade tanto social quanto afetiva. 

Ao final observei que durante o mini projeto, minhas aulas transcorreram de forma 

significativa e prazerosa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE 

QUEIMADOS, 18 DE MAIO DE 2015 

PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

                             TURMA: 101  

 

MINI PROJETO- Ensino Fundamental 

 

Duração das atividades: Duas semanas 

 

Tema: CHAPEUZINHO VERMELHO 

 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: 

- Leitura oral e escrita 

- Expressão corporal. 

- Artes  

- Adição e subtração. 

- Raciocínio lógico. 

- Ética  

- Ditados de imagens (desenho). 

- Família 

- Alimentação 

- Animais selvagens e domésticos 

- Meios de transportes 

- Estações de ano 

- Localização espacial 

- Espaço urbano/rural 

 

OBJETIVOS:  

- Estimular a linguagem oral e escrita. 

- Reforçar a construção da base alfabética. 

- Recuperar as histórias da primeira infância. 

- Preparar o aluno para a aprendizagem da leitura e escrita de maneira lúdica e 

criativa. 
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-Refletir sobre os princípios éticos, morais e culturais. 

-Desenvolver a habilidade de argumentar. 

-Desenvolver noções de espaço urbano e rural. 

 

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS/DESENVOLVIMENTO DAS AULAS/EXERCÍCIOS 

REALIZADOS. 

 

Nossa Rotina: 

- Colocar a data do dia e riscá-la no calendário (eles têm colado no caderno). 

- Leio os nomes de cada aluno ( a maioria lê junto comigo) que estão no mural 

colado no quadro. 

- Anoto no quadro o nome dos alunos que não compareceram. 

- Conto junto com a turma o total da frequência. 

- Pergunta a diferença entre os meninos e meninas  que estão presentes. 

- Os alunos têm que escrever todos os dias um pequeno cabeçalho, contendo o 

nome da escola, cidade, data, professora , aluno e turma. 

- Leitura das vogais, consoantes e numerais até 30 

- Solicitar a alguns alunos( os que mais faltam ou tem mais dificuldades) para lerem 

sozinhos o alfabeto e numerais e/ ou pergunto algumas letras ou números ao acaso. 

 

1º dia -  Apresentação do livro: capa, material, título, editora e ilustrações. 

- Escreverei o título da história no quadro. 

- Lerei a história e ao mesmo tempo, mostrarei as figuras. 

- Interpretação oral: os alunos contam a história, identificam os personagens, o 

tempo, o espaço que acontece na história (onde? quando?). 

- Contação de diferentes histórias por parte dos alunos. 

- Desenharei os personagens da história no quadro, eles também desenharão nos 

seus cadernos. 

- Atividades orais e escritas relacionadas ao conteúdo. 

 

2º dia. Depois da Rotina. 

- Ditado de desenhos, referente a história. 

- Escrita de palavras com letra móvel em grupos de quatro alunos. Cada aluno terá 

sua palavra para procurar. 
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- Caça palavras 

- Cruzadinhas. 

 

 

3º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenhos, referente a historinha 

- Reescrita coletiva de texto da história contada. 

- Receitas da vovó. 

- Atividades dirigidas. 

 

 

4º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenho, referente a historinha. 

- Indagar o aluno, como é sua avó. Se ela mora longe. 

- Atividades dirigidas. Tema: família 

 

5º dia. Depois da Rotina. 

- Ditado de desenhos, referente a historinha. 

- Falar sobre os animais que vivem em casa, na floresta, no mar. 

- Perguntar ao aluno se ele tem animais em casa, como  se chama, qual alimento 

que come. 

- Atividades dirigidas: Característica do lobo, feroz,  mamífero, carnívoro, doméstico, 

etc.  

 

6º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenhos. 

- Vocês sabem de onde vem a água? 

- Por que a água é importante para a nossa vida? 

- Diferença entre rio e mar(oceano). 

- Alguém já foi à praia? Onde? 

- Escrever no quadro os nomes das praias que foram respondidas pelos alunos. 

- Atividades dirigidas. 
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7º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenhos. 

- Falar sobre a alimentação. Escrever no quadro os tipos de alimentos que os alunos 

comem. 

- Falar sobre a vida no campo e na cidade. 

- Perguntar onde chapeuzinho morava.  

- Falar sobre os meios de transportes. -Chapeuzinho usou algum meio de transporte 

para ir visitar a sua vovozinha? 

- Qual meio de transporte que você mais utiliza? 

- Atividades dirigidas. 

 

8º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenhos. 

- Mostrar através de ilustrações o sistema solar, falar sobre o nosso planeta, mostrar 

o mapa do Brasil, mostrar onde se localiza o nosso Estado e depois o nosso 

município. 

- Atividades dirigidas. 

 

9º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenhos. 

- Falar sobre as Estações do Ano. Escrever no quadro as estações do ano. 

- Estamos em qual estação de ano? Qual estação do ano que acontece a 

historinha? 

- Qual estação do ano que você mais gosta? Por quê? 

- Atividades dirigidas. 

 

10º dia. Depois da Rotina: 

- Ditado de desenhos. 

- Perguntar aos alunos que tipo de quitutes (dizer o significado) eles gostam. Anotar 

no quadro. 

- Atividades dirigidas relacionadas (raciocínio lógico e matemática). 

Avaliação: Os alunos serão avaliados através do desempenho das atividades 

propostas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE 
QUEIMADOS, _____ DE  MAIO DE 2015 
PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 
ALUNO(a)________________________________ 

                     TURMA 101 

 
 
 
                                           AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 
1)  APÓS LEITURA DA HISTÓRIA DO CHAPEUZINHO VERMELHO DESENHE O 
LOBO,  A VOVÓ E O CHAPEUZINHO NA FLORESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) DITADINHO. 
 
 
1-_______________________________________ 
 
2-_______________________________________ 
 
3-_______________________________________ 
 
4-_______________________________________ 
 
5-_______________________________________ 
 
 
 
3)-  COLOQUE OS NOMES NAS FRUTAS E LEGUMES QUE CHAPEUZINHO 
LEVOU PARA A VOVOZINHA. 
 

     ---------------------------------------------------------------                                                       
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     -------------------------------------------------------------------  
    

---------------------------------------------------------------------------     
 
                                                  

   ------------------------------------------------------------------------ 
 
             

 -------------------------------------------------------------------------------   
 
 
                                      

    -------------------------------------------------------------------- 
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                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE  

QUEIMADOS, 29 DE MAIO DE 2015                            

 PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

                                   TURMA: 101  

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Este relatório de avaliação diagnóstica refere-se a turma de 1º ano do Ensino 

Fundamental. Nesta turma há 25 alunos, cuja frequência é regular. Nas terças-feiras 

e quartas-feiras o índice de frequência é quase 100%, nos outros dias, as faltas 

ficam em torno de 5 à 8 alunos. 

Com relação a idade, a maioria é de 6 a 7 anos. Há três alunos que foram 

reprovados pelo motivo de não ter alcançado os 75% de frequência ano passado. 

Menos da metade dos alunos têm ajuda de seus responsáveis nas atividades 

de casa. 

Com relação ao material didático, no momento os alunos estão usando os 

livros  de : Língua Portuguesa e Matemática, que ainda estavam disponíveis na 

Biblioteca. Após o término das  atividades, eu os guardo no armário; se  levarem pra 

casa, não trazem de volta (eles levaram no início do ano os livros de Matemática, 

Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e História, mas não trouxeram para o dia da 

aula quando pedi). No início deste mês, todos os alunos ganharam um kit contendo: 

um caderno capa dura pequeno, dois lápis preto, uma caneta(?), uma borracha e um 

apontador. O restante do material não tem prazo para entrega. 

Quanto ao desenvolvimento da turma na avaliação diagnóstica "Chapeuzinho 

Vermelho", dado ao final do mini projeto, podemos dizer que os resultados foram os 

esperados.  A maioria está na hipótese silábica. A turma ficou em alvoroço no dia da 

avaliação diagnóstica, pois queria de qualquer maneira escrever corretamente as 

atividades pedidas, mas aos pouco os acalmei, falei a cada um que eu não daria 

nem certo, nem errado, que era somente para verificar como eles escreviam. Alguns 

alunos tiveram que fazer separadamente, pois queriam escrever iguais aos colegas. 

Neste dia a frequência foi alta, só faltou uma aluna. No final tudo transcorreu 

conforme o esperado.  
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                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE     

QUEIMADOS, 8 DE JULHO DE 2015 

PROFESSORA:LEIDA MARIA SOUZA SANTOS                                 

 TURMA: 101  

 

 

MINI PROJETO- Ensino Fundamental 

 

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: Três semanas. 

 

TEMA: O Conto "Branca de Neve" 

 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: 

 

- Leitura oral e escrita 

- Expressão corporal 

- Artes  

- Adição e subtração 

- Raciocínio lógico 

- Ética  

- Ditados de imagens(desenho). 

- Família 

- Alimentação 

- Adjetivos (noções) 

- Valores 

- Localização espacial 

- Instrumentos musicais 

- Numerais de 0 até 20 

 

OBJETIVOS:  

- Explorar as contribuições que as histórias trazem para o desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional da criança, propiciando situações que leva o aluno a 

transformar informações transmitidas na história em conhecimento, por meio de 
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atividades orais, escritas e lúdicas. 

 

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS/DESENVOLVIMENTO DAS AULAS/EXERCÍCIOS 

REALIZADOS. 

 

Nossa Rotina: 

- Colocar a data do dia e riscá-la no calendário (eles têm colado no caderno). 

- Leio os nomes de cada aluno (a maioria lê junto comigo) que estão no mural 

colado no quadro. 

- Anoto no quadro o nome dos alunos que não compareceram. 

- Conto junto com a turma o total da frequência. 

- Pergunta a diferença entre os meninos e meninas que estão presentes. 

- Os alunos têm que escrever todos os dias um pequeno cabeçalho, contendo o 

nome da escola, cidade, data, professora, aluno e turma. 

- Leitura das vogais, consoantes e numerais até 30 

- Solicitar a alguns alunos (os que mais faltam ou tem mais dificuldades) para lerem 

sozinhos o alfabeto e numerais e/ ou pergunto algumas letras ou números ao acaso. 

 

A historinha tem 15 páginas. No 1º dia será feita a leitura da história completa. A 

cada dia será lido um texto correspondente a uma página e depois os alunos farão 

duas atividades relacionado à compreensão do texto. 

 

1º dia -  Apresentação da historinha. 

- Escreverei o título no quadro. 

-Leitura da história e ao mesmo tempo, das imagens. 

-Interpretação oral: os alunos contam a história, identificam os personagens, o 

tempo, o espaço que acontece na história (onde?). 

- Contação de diferentes histórias por parte dos alunos. 

- Desenharei os personagens da história no quadro, eles também desenharão nos 

seus cadernos. 

- Atividades orais e escritas relacionadas ao conteúdo. 

 

2º dia. Depois da Rotina. 

- Leitura da 2ª parte do texto. 
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- Atividades (comparações) e Artes. 

- Depois do recreio atividades do Livro "Letramento e Alfabetização", páginas 27 e 

29. 

 

3º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 3ª parte do texto. 

- Atividades:  Artes e Interpretação do texto, Noções de adjetivo. 

- Atividades do Livro "Letramento e Alfabetização", páginas 32, 33 e 34. 

 

 

4º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 4ª parte do texto. 

-Atividades de Interpretação de texto, Valores, Artes e Alfabetização. 

- Depois do recreio: atividades (lateralidade) do livro: Matemática Projeto Buriti 1º 

ano", páginas 16, 17, 18 e 19. 

 

5º dia. Depois da Rotina. 

- Leitura da 5ª parte do texto. 

- Atividades de soma, Lateralidade e Artes. 

- Depois do recreio: Atividades (lateralidade) livro de Matemática, páginas 20, 21 e 

22. 

 

 

6º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 6ª parte do texto. 

- Atividades:  Interpretação de texto, Artes, Numerais e Vogais. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de matemática, página 23 e 24. 

 

 

7º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 7ª parte do texto. 

- Atividades do texto lido:  Artes e Interpretação de texto. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de Letramento e Alfabetização, páginas 35 e 

36. 
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8º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 8ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Interpretação de texto. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de Matemática, páginas 37 e 38. 

 

9º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 9ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Interpretação e numerais de 0 até 20. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de Matemática, página 25. 

 

10º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 10ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Valores, Alimentação e alfabeto. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de Matemática, página 32. 

 

11º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 11ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Interpretação e Artes. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de Matemática, páginas 33 e 34. 

 

 

12ª dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 12ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Artes, Interpretação e Adição. 

- Depois do recreio: Atividades do livro de matemática,  páginas 35 e 36. 

 

13º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 13ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Interpretação, Jogo dos sete erros. 

- Depois do recreio. Atividades do livro de Letramento e Alfabetização, páginas 39, 

40 e 41. 
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14º dia. Depois da Rotina: 

- Leitura da 14ª parte do texto. 

- Atividades sobre o texto lido: Interpretação e Artes. 

- Depois do recreio. Atividades do Livro "Letramento e Alfabetização", páginas 42 e 

43. 

 

15º dia. Depois da Rotina:  

- Leitura dos textos da história, e separar os grupos para simular o conto lido. 

 

Avaliação: Os alunos serão avaliados através do desempenho das atividades 

propostas. 
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                           Escola Municipal Dr. Cledon Cavalcante.  

                              Queimados, ____/____/____. 

                               Professora:Leida Maria Souza Santos 

                              Aluno(a):_________________________________. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

                                                     BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 

 

 

                                               

ERA UMA VEZ UMA MENINA CHAMADA                   ELA FUGIU PARA  A 

..........................................                                     ............................................ 

                                                                  

PORQUE SUA .............................NÃO GOSTAVA DELA.           ELA CONHECEU OS....................... 

               

                                         

A MADRASTA DEU UMA ....................    ENVENENADA.     O....................................... A SALVOU.      

                             

  ELES FORAM VIVER FELIZES PARA SEMPRE.                                      
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE  

QUEIMADOS, 26  DE AGOSTO DE  2015 

PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

                                    TURMA: 101  

 

 

PLANO DE AULA -  MINI PROJETO 

 

Duração das atividades: 

- 8 dias - 26/08 até 04/09. 

 

Disciplinas:  

- Língua Portuguesa 

- Matemática 

- Geografia 

- Ciências 

- Artes 

 

 TEMA: 

- "O Patinho Feio" 

 

CONTEÚDO:  

- Leitura Oral e escrita 

- Artes 

- Ética 

- Família 

- Alimentação 

- Valores 

- Localização espacial 

- Escrita e leitura dos numerais cardinais e ordinais até 20 

 

OBJETIVOS: 
- Preparar o aluno para a aprendizagem da leitura e escrita. 
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- Refletir sobre princípios éticos. 

- Desenvolver a habilidade de argumentação. 

- Explorar a linguagem oral e escrita. 

- Desenvolver a criatividade nas artes. 

- Valorizar a linguagem como veículo de comunicação e expressão das pessoas e 

dos povos. 

 

Recursos utilizados: 

- Folhas avulsas, lápis, borracha, lápis de cor, etc. 

 

 

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS/DESENVOLVIMENTO DAS AULAS/EXERCÍCIOS 

REALIZADOS. 

 

1- Após a Rotina Diária: 

 

1º dia: - Apresentação da historinha.  

Leitura do livro, a cada passagem lida, haverá a amostragem das figuras. 

Após leitura do texto, será feito os seguintes questionamentos: 

- Como era o último patinho que saiu do ovo?  

- O que a mamãe pata achou? 

- Quando ele era tratado pelo seus irmãos? 

- Como o patinho se sentia? 

- Será que todos os patos têm que ser iguais? 

- Vocês acham que todas as pessoas são iguais? 

 Depois dos vários questionamentos, eles desenharão os patinhos em seus 

cadernos. 

 

2º dia - Depois da rotina. 

Escrita de palavras da historinha  com letras móveis. 

 

3º dia - Depois da rotina 

Atividades de caça personagens e cruzadinhas. 
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4º dia - Depois da rotina 

Reescrita coletiva da história em seus cadernos. 

 

5º dia - Depois da rotina 

Atividades de: Família - Casa - Animais. 

 

6º dia - Depois da rotina 

Atividades de: Alimentos - Zona Rural e Urbana. 

 

7º dia - Depois da rotina 

Leitura e escrita dos numerais cardinais e ordinais até 10. 

 

8º dia - Depois da rotina 

Dinâmica. 

Escreverei várias fitas (ABRACE-ME, APERTE A MINHA MÃO, PISQUE PARA MIM, 

DEIXE-ME e BEIJE-ME ) para serem colocadas nas cabeças dos alunos, que 

deverão ser seguidos pelos colegas que as lerem. O aluno cuja fita está escrito 

DEIXE-ME não será procurado e ao final ele dirá como é se sentir descriminado 

pelos colegas. 

 

 

 Avaliação: Os alunos deverão ser avaliados no desempenho das habilidades e 

competências utilizadas nas atividades escritas e orais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE 

QUEIMADOS, 13 DE OUTUBRO DE 2015 

PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

TURMA: 101   

 

                             PROJETO ALFABETIZAR E LETRAR COM PARLENDAS 

 

TEMA:  

Parlenda " A CASINHA DA VOVÓ" 

 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos dos 1º ano do Ensino Fundamental 

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO: 

Língua Portuguesa - Matemática e Artes. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os Gêneros Textuais, tais como: Parlendas, histórias de contos de fadas e tantos 

outros, utilizados nas séries iniciais de alfabetização, atende o educando 

integralmente enriquecendo o seu universo de conhecimento e ao mesmo tempo 

resgata o lúdico, o prazeroso no processo aprendizagem. 

Além de favorecer o conhecimento de mundo, o desenvolvimento das emoções e 

das relações afetivas, a leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental atua para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, o que resultará em um adulto 

leitor capaz de fazer inferências, entender e interpretar textos. Neste sentido as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 

afirma que: As escolas devem propiciar ao aluno condições de desenvolver a 

capacidade de aprender, como quer a Lei nº 9394/96, em seu artigo 32, mas com 

prazer e gosto, tornando suas atividades desafiadoras, atraentes e divertidas. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Contribuir no processo de alfabetização e letramento, através de atividades lúdicas 

que alimentam o imaginário do aluno e assim auxiliar no desenvolvimento da leitura 
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e da escrita. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Incentivar a leitura. 

- Despertar a consciência fonológica e o interesse pela leitura e escrita, através de 

parlenda. 

- Estimular e desenvolver a imaginação e criação. 

- Favorecer à ampliação do vocabulário. 

- Reconhecer o gênero textual parlenda. 

- Avançar no processo de leitura e escrita. 

- Desenvolver atitude de interação, de colaboração e de troca de experiências em 

grupos. 

- Brincar com a parlenda exercitando a memorização e a concentração. 

- Desenvolver a capacidade de revisar textos. 

- Ler e acompanhar a leitura de parlenda. 

- Favorecer situações de leitura e escrita com base em textos memorizados. 

- Possibilitar reflexões sobre o sistema alfabético. 

 

CONTEÚDOS: 

- Leitura Oral e Escrita 

- Localizar palavras no texto 

- Formação de novas palavras 

- Contagem numérica das letras das palavras 

- Ditado 

- Relação entre fonema e grafema e valor sonoro 

- Interpretação da parlenda 

 

METODOLOGIA: 

 

- Confecção de cartazes: 

- Cartaz com as parlendas escrita com letra de imprensa maiúscula. 

- Cartaz com a parlenda escrita em minúscula. 

- Cartaz com a parlenda escrita em letra cursiva. 

- Cartaz com algumas palavras da parlenda possam ser substituídas por imagens 
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desenhadas. 

- Cartaz escrito informando o conceito de Parlenda. 

 

- Criação de: 

Fichas com as palavras da parlenda (em letras imprensa maiúscula, minúscula e 

letra cursiva). 

Fichas com frases da parlenda escritas sem espaçamento, ou seja, emendadas. 

Fichas com os desenhos que representam as palavras da parlenda. 

Fichas com palavras divididas em sílabas. 

 

PARLENDA 

 

A CASINHA DA VOVÓ 

CERCADINHA DE CIPÓ 

O CAFÉ ESTÁ DEMORANDO 

COM CERTEZA NÃO TEM PÓ 

  

ATIVIDADE 1 

   

*Organizarei a sala para a leitura do texto, deixando os alunos à vontade.  

*Utilizarei o cartaz e o quadro. 

*Informarei o gênero textual, explicando o conceito de parlenda e o que está escrito 

no cartaz. 

*Mostrarei o 1º cartaz da parlenda escrita com a letra de imprensa maiúscula. 

*Lerei a parlenda pausadamente, passando o dedo sobre as palavras. 

*Repetirei a leitura até que os alunos se familiarizem com as palavras e consigam 

repeti-las sozinhos. 

*Pedirei que os alunos leiam a quadrinha, e irei passando o dedo em cima das 

palavras e mostrando que a leitura se faz da esquerda para a direita e de cima para 

baixo. 

*Solicitarei a leitura individual, orientando o aluno, caso perceba algum tipo de 

dúvida ou dificuldade. 

*Farei a exploração oral da parlenda com questões de compreensão: 

- De quem é a casinha? 
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- Como é a casinha? 

- Por que o café está demorando? 

 

ATIVIDADE 2 

*Mostrarei o 1º cartaz da parlenda e lerei com os alunos. 

*Pedirei que os alunos identifiquem a primeira e última palavra da parlenda, 

colorindo-as de vermelhos e azul. 

*Solicitarei que os alunos: 

- copiem em seus cadernos a parlenda 

- circulem em seus cadernos a palavra CASINHA. 

- desenhem a casinha da vovó em seus cadernos. 

 

ATIVIDADE 3 

 

*Distribuirei a parlenda (escrita em folha A4) para cada aluno e pedirei para eles 

colorirem de lápis verde os espaços em branco, levando-os a perceber que em cada 

espaço temos uma nova palavra. 

*Pedirei para que eles contem o número de palavras encontradas na 1º linha da 

parlenda, em seguida repetir a atividade com as demais linhas. 

*Mostrarei que existem palavras com poucas letras (A, da, de, o, com, pó) 

ressaltando que elas também são palavras. 

*Pedirei para eles circularem de lápis vermelho a palavra CASINHA na parlenda e 

que contém o número de letras dessa palavra. 

. Quantas letras têm? 

. Qual é a letra inicial? 

. Qual é a letra final? 

  

*Em seguida, pedirei para que eles circulem de azul as palavras com duas letras, de 

verde as palavras com três letras e de amarelo as palavras com quatro letras e de 

rosa as palavras com sete ou mais letras. 

*Perguntarei aos alunos se nesta parlenda aparece alguma palavra repetida. Se 

aparecer, pedir que eles as sublinhem. 

 

 



65 

 

 

ATIVIDADE 4 

 

*Disponibilizarei o alfabeto móvel com várias letras para que os alunos montem a 

palavra CASINHA. 

*Mostrarei a figura da casa e depois eles organizarão as letras para formar o nome 

da figura e depois registrarão em seus cadernos. 

*Organizarei os alunos em grupos e darei fichas com as frases emendadas da 

parlenda e também com as palavras e pedirei para que os alunos as organizem de 

maneira correta. Ex.:( Acasinhadavovó /cercadinhadeciopó). 

*Eles também registrarão nos cadernos. 

 

ATIVIDADE 5 

*Pedirei para que os alunos completem o quadro a seguir: 

PALAVRA Nº DE LETRAS 

A  

CASINHA  

DA  

VOVÓ  

CERCADINHA  

DE  

CIPÓ  

O  

CAFÉ  

ESTÁ  

DEMORANDO  

COM  

CERTEZA  

NÃO  

TEM  

PÓ  

 

 * Disponibilizarei jornais e revistas para que os alunos encontrem, recortem e colem 

palavras com 2, 3, 4, 6 ou mais letras (uma palavra de cada). 
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ATIVIDADE 6 

* Apresentarei o 2º cartaz (com desenhos no lugar das palavras). 

* Pedirei para que os alunos façam a comparação entre o 1º cartaz (letra de 

imprensa maiúscula) com o 2º (desenhos). 

* Apontarei cada desenho e pedirei que os alunos digam o nome do desenho. 

* Em seguida, disponibilizarei as fichas e pedirei para eles procurarem as palavras 

correspondentes aos desenhos. 

 

 

ATIVIDADE 7 

 

*Disponibilizarei o alfabeto disposto em um cartaz em ordem. 

*Oferecerei o alfabeto impresso em folha para cada aluno e um alfabeto móvel. 

*Apresentarei letra por letra (ao acaso), e testarei conhecimentos prévios dos 

alunos. 

*Apontarei no cartaz e direi o nome da letra, depois pedirei aos alunos para que 

identifiquem em seu alfabeto móvel. Eles terão que repetir os nomes das letras. 

*Direi uma letra, sem utilizar o cartaz e pedirei que os alunos identifiquem-na no 

alfabeto móvel, depois repetirei a atividade com cada aluno. 

*Apontarei as letras: C S N H C A D N H R T  P S F S A I. 

*Em seguida, ditarei novamente cada letra até formar a palavra e perguntarei: Qual 

palavra da parlenda formaremos? 

 

 

CASINHA 
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*Pedirei para os alunos identificarem na parlenda todas as palavras que iniciam com 

a letra C, colorindo-as de verde ou aquelas que tenham a letra C no meio da 

palavra, colorindo-as de azul. 

*Utilizarei o 2º cartaz e pedir para que os alunos escrevam as palavras referentes 

aos desenhos da parlenda, utilizando o alfabeto móvel. 

*Disponibilizarei jornais e revistas para que eles encontrem, recortem e colem 

palavras com a letra C no início. 

 

ATIVIDADE 8 

 

*Apresentarei aos alunos o 3º cartaz (letra de imprensa minúscula) e compare-o com 

o 1º cartaz, fazendo perguntas aos alunos, identificando as diferenças entre eles 

(mostrarei que os livros, jornais e revistas são escritos com este tipo de letra). 

*Disponibilizarei o alfabeto disposto em um cartaz e em ordem. 

*Oferecerei o alfabeto impresso em folha pra cada aluno e um alfabeto móvel. 

*Apresentarei letra por letra e testarei os conhecimentos prévios dos alunos (alguns 

até já escrevem com este tipo de letra). 

*Apontarei no cartaz a letra e direi o seu nome, depois pedirei que os alunos as 

identifiquem em seu alfabeto móvel e repita o seu nome. 

*Direi uma letra, sem utilizar o cartaz e pedirei que os alunos identifiquem no 

alfabeto móvel, depois repetirei a atividade com cada aluno. 

*Distribuirei fichinhas com as palavras da parlenda escritas de letras 

diferentes(imprensa maiúsculas e imprensa minúsculas, em seguida pedirei para 

que eles formem os pares(tipo jogo de memória). Depois eles escreverão em seus 

cadernos. 

 

ATIVIDADE 9 

* Apresentarei o 4º cartaz (letra cursiva) e repetirei os procedimentos da atividade 8 

- Mostrarei que usamos letras cursivas maiúsculas para início de frases e as demais 

minúsculas. 

Farei uma atividade: 
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ATIVIDADE 10 

Utilizarei novamente o 1º cartaz da parlenda. 

*Escolherei uma palavra da parlenda. 

*Falarei pausadamente, silabando e perguntando aos alunos: 

- Quantos pedacinhos têm cada palavra? 

- Quantas vezes abrimos a boca para falar? 

- Baterei palmas para cada sílaba, explicando aos alunos que sílabas e pedaços são 

a mesma coisa. 

*Repetirei o mesmo procedimento com cada palavra da parlenda (utilizarei as fichas 

com as palavras). 

*Distribuirei a parlenda novamente e pedirei para colorir de vermelho as palavras de 

1 sílaba, de azul de duas sílabas, de verde as palavras com 3 sílabas e de amarelo 

as palavras com 4 sílabas. 

*Aproveitarei e trabalharei a consciência silábica, fazendo uma lista de nomes dos 

alunos. 

 

 

 

COMPLETE A TABELA: 

 

PALAVRAS Nº DE LETRAS Nº DE SÍLABAS 

CASINHA   
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VOVÓ   

CERCADINHA   

CIPÓ   

CAFÉ   

COM   

CERTEZA   

NÃO   

TEM   

PÓ   

 

ATIVIDADE 11 

 

Sílaba inicial 

 

Escolherei uma palavra da parlenda. Ex.: CAFÉ 

*Pedirei para os alunos identificarem o 1º pedaço(sílaba) da palavra e sublinhar: 

CAFÉ 

*Pedirei para os alunos ditarem outras palavras com a mesma sílaba inicial CA : 

CAFÉ, CAMA, CANA, CAVALO, CADEIRA. 

*Pedirei para os alunos ditarem outras palavras que tenham o mesmo som e repetir 

também com as outras palavras da quadrinha. 

*Farei uma lista no quadro com as palavras ditadas por eles, e solicitarei que eles as 

copiem em seus cadernos. 

 

.Sílaba final (rimas):  

 

Utilizando a parlenda escolherei outra palavra e farei um traço nas palavras que 

rimam: CASINHA - CERCADINHA - VOVÓ - PÓ. 

*Verificarei se alunos sabem o que essas palavras têm em comum. 

Falarei que essas palavras terminam com as letras iguais, ou seja elas combinam. 

Explicarei que essas combinações são as RIMAS. 

*Farei uma lista de palavras que rimam com CASINHA, ditadas pelos alunos e 

pedirei que eles copiem.  
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Ex.: 

FARINHA 

CACHORRINHA 

GALINHA 

NETINHA 

ROSINHA 

 

*Sílaba medial:  

-Escreverei a palavra CERTEZA, separada em sílabas. 

-Pedirei para os alunos identificarem o 2º pedacinho (TE), destacando-o. 

-Escreverei outra palavra com a mesma sílaba mediana: MARTELO e pedir para os 

alunos compararem as duas palavras. 

-Farei uma alteração da primeira e última sílaba e mudarei a palavra para: 

CARTELA. Perguntarei se agora são iguais. 

-Discutirei as alterações para que eles entendam a Consciência Sonora. 

CERCADINHA 

. Formaremos a palavra: ..................................................... 

a) Quantas letras têm? 

b) Quantas sílabas têm? 

c) Qual é a sílaba inicial? 

d) Qual é a sílaba final? 

e) Qual é a sílaba mediana? 

f) Retire a sílaba DINHA: CERCADINHA - CERCA 

h) Formaremos outra palavra, qual é?....................... 

. Assim, formarei novas palavras através das letras móveis, acrescentando ou 

retirando letras e sílabas. Variando a posição a posição das letras para que os 

alunos estabeleçam a relação entre FONEMA/GRAFEMA, e identificando o valor 

sonoro. 

 

ATIVIDADE 12 

- Selecionarei uma palavra da parlenda e escreverei no quadro. 

- Separarei em sílabas e depois as letras de cada sílaba para que os alunos 

percebam que nem sempre as sílabas são formadas por consoantes + vogal, 

podendo ocorrer sílabas com vogal + consoante ou C+V+C Ex.: 
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DEMORANDO 

CERCADINHO 

CERTEZA 

Coloque dentro do quadrinho o números de letras de cada sílaba das palavras 

acima: 

    

    

    

    

 

ATIVIDADE 13 

. Retirarei todos os cartazes para que os alunos não tenham nenhum contato visual 

com a parlenda. 

. Farei um ditado das palavras da parlenda. 

. Após ditado verificarei as dificuldades ortográficas dos alunos. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

 

DATA DISCIPLINAS AÇÃO A SER 

REALIZADA 

13/10 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 1 

14/10 LÍNGUA PORTUGUESA E ARTES ATIVIDADE 2 

19/10 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 3 

20/10 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 4 

21/10 LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATIVIDADE 5 

22/10 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 6 

23/10 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 7 

26/10 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 8 

27/10 LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATIVIDADE 9 

29/10 LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATIVIDADE 10 

30/10 LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATIVIDADE 11 

03/11 LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA ATIVIDADE 12 

4/11 LÍNGUA PORTUGUESA ATIVIDADE 13 
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RECURSOS DIDÁTICOS: 

 

-Atividades dirigidas 

- Folha sulfite 

- Quadro de giz 

- Lápis de cor e lápis  

- Canetas esferográfica 

- Borracha 

- Letras móveis 

-Jornais e revistas 

-Cola 

-Tesoura 

 

 

AVALIAÇÃO: 

Observar se os alunos aprofundaram seus conhecimentos a respeito do sistema de 

escrita e de leitura. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

9(nove) anos. Conselho Nacional de Educação Básica: DF, 2010. 

 

Revista Escola. Leitura as melhores estratégias para ler por prazer, ler para 

estudar, ler para se informar. Ed. Abril. Agosto/2006. 

 

Chaves, Eduardo O.C. A Pedagogia de Projetos de Aprendizagem. 3 ed. 

Campinas: São Paulo, 1974. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS. 

ESCOLA MUNICIPAL DR. CLEDON CAVALCANTE. 

                                       QUEIMADOS, 04 DE NOVEMBRO DE 2015 

                                        PROFESSORA: LEIDA MARIA SOUZA SANTOS 

                                        1º ANO   - TURMA 101   - 1º TURNO 

 

 

RELATÓRIO DO PROJETO ALFABETIZAR E LETRAR COM PARLENDA 

 

Iniciei o projeto conforme planejado. Minha turma atualmente é composta de 

26 alunos, mas a frequência geralmente fica em torno de 20 alunos. Devido a 

parlenda "A casinha da vovó" ser bem curtinha e de fácil domínio oral, a maioria dos 

meus alunos não tiveram dificuldade com as atividades. Lorena, Edith e Tauan na 

hora do ditado acertaram a escrita da maioria das palavras, já os outros alunos 

tiveram um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim notei avanços na leitura e 

escrita deles. Entre esses 26 alunos, há dois que estou tendo dificuldades, um deles 

é Matheus que tem problemas na fala, não faz nenhum tipo de atividade como 

também não participa das aulas e constantemente quer bater nos colegas e Filipe 

que ainda reluta em participar das atividades. Nos últimos dias das atividades deste 

projeto, pedi para a professora da Sala de Recursos para ficar com Matheus até a 

hora do recreio (7:30h às 9:30h), então ele volta para a sala às 9:40 e fica comigo 

até às 11:00, quando chega o ônibus escolar. Tem sido muito desgastante para mim 

o transcurso das aulas quando Matheus está presente.  

Durante este projeto fiz vários tipos de avaliações; leitura e escrita e também 

uma pequena produção textual de todos os alunos, essa produção é para o portfólio 

da escola. 

Está sendo importante utilizar parlenda em atividades variadas de leituras, 

expressão oral e escrita. Por ser um texto fácil domínio oral, ajuda na aquisição de 

habilidades de leitura e ampliação do volume de escrita. Daí ser usada como recurso 

divertido na alfabetização. 

Desse modo, acredito que tanto as parlendas, bem como outros gêneros 

textuais orais tenham seu papel significativo no exercício da aprendizagem da leitura 

e da escrita. Eles são ricos materiais para o nosso trabalho pedagógico de 
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alfabetizar, primeiro por se tratar de um gênero bem conhecido dos alunos, segundo 

pela possibilidade do aluno fazer uma associação da linguagem oral ao código 

escrito. 

Já utilizei diversos tipos de gêneros textuais com os meus alunos, e as 

parlendas foram a que eles mais gostaram. É notório o progresso da maioria das 

crianças com relação a leitura e a escrita e com certeza as Parlendas que utilizei e 

que ainda vou utilizar estão me ajudando neste processo de alfabetizar e letrar. 
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Escola Municipal Dr. Cledon Cavalcante 
Queimados, ____/____/____ 
Professor(a):_____________________________ 
Aluno(a):_________________________________ 

Produção Textual PARLENDAS 

CORRE  NA DA TIA.     CORRE CIPÓ 
 
                 ---------------------                 ----------------------- 

NA CASA DA . LENCINHO NA CAIU NO CHAO. 
                      -------------------                               ---------------- 

HOJE É DOMINGO.   DE  
                                     --------------                ---------------------------------O CAXIMBO É 
DE OURO. 

BATE NO  --------------------. O TOURO    É VALENTE 
 
BATE NA GENTE. A GENTE É FRACO. CAI NO BURACO. O BURACO É FUNDO. 
 
 

ACABOU-SE O --------------------. 
 
 


