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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Liana de. O uso do kit trilhas no processo de alfabetização e letramento de 

uma turma do 1º ano. 2017. 50 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-reitora de 

Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e Cultura, 2017. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar minha trajetória no Programa de Residência 

Docente (PRD) do Colégio Pedro II na área dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e 

relatar as atividades planejadas e realizadas com o material disponibilizado pelo Projeto 

Trilhas sob a pretensão de diversificar o processo de alfabetização e letramento de uma turma 

do 1º ano da rede pública municipal do Rio de Janeiro. As atividades expostas neste produto 

foram planejadas a partir das reuniões de supervisão, e desenvolvidas com a turma 

considerando as contribuições das atividades propostas pelo Projeto Trilhas como uma 

ferramenta viável para diversificar o processo de alfabetização e letramento visando torná-lo 

mais interessante e agradável. Em tentativa de modificar a postura dos alunos que 

demonstravam frequente desinteresse e oposição diante das atividades inerentes à rotina de 

trabalho com a turma. O trabalho com literatura infantil, sugerido nos cadernos de orientação 

do Projeto Trilhas despertaram o interesse dos alunos, demonstrara uma postura mais positiva 

para participar das aulas. 

 

 Palavras-chave: Projeto Trilhas. Alfabetização. Letramento. Literatura Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 1.1 Motivação pessoal e relevância do assunto 

 

Este trabalho propõe-se a descrever minha trajetória no Programa de Residência 

Docente (PRD) do Colégio Pedro II (campus Engenho Novo I) – uma especialização em 

Educação Básica destinada em qualificar professores da rede pública de ensino – no ano 

de 2016, relatando as experiências obtidas a partir de atividades planejadas e realizadas 

com o emprego do material disponibilizado pelo Projeto Trilhas no processo de 

alfabetização e letramento de uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental. 

O ano 2016 estabeleceu um marco em minha vida, pois foi o início de minha 

experiência como professora. Em abril, assumi a regência de uma turma com vinte e 

quatro alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, em uma escola da Rede Pública 

Municipal do Rio de Janeiro.  

A instituição se chama Escola Municipal Marechal Carlos Machado Bitencourt e 

está situada dentro de uma organização militar do Exército Brasileiro, em um bairro da 

Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. É organizada em dois turnos – manhã (das 

7h30min às 12h) e tarde (das 13h às 17h30) – e atende alunos da pré-escola ao 5º ano do 

Ensino Fundamental e uma turma do Projeto Acelera Brasil1 

Do início do ano letivo até abril, a turma passou por trocas sucessivas de 

professoras, sendo eu a quarta neste processo. As atividades de alfabetização eram feitas 

a partir da junção de sílabas simples, memorização de sons para decifração e cópia. 

Entretanto, ao seguir esse padrão, observei que as crianças não demonstravam interesse 

nas atividades propostas. O que tornou o trabalho cansativo para as duas partes, pois as 

crianças apresentavam uma postura negativa em relação à maneira que eu conduzia as 

aulas. 

Diante da falta de interesse que os alunos demonstravam nas aulas, indisciplina e 

até mesmo recusa em realizar algumas tarefas, iniciei a busca por novas estratégias.  

                                            
1 Programa de aceleração da aprendizagem, de iniciativa do Instituto Ayrton Senna com o 
apoio de outras instituições, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE/MEC), Petrobrás e financiamento do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social) para corrigir o fluxo escolar dos alunos do 1º ao 5º ano que apresentem 
distorção fluxo/idade de até dois anos, para que depois frequentem séries condizentes com sua 
faixa etária. (LALLI, 2000, p. 145) 
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Esta trajetória conduziu o meu olhar para outras direções, de forma a buscar nos 

materiais disponibilizados pelo Projeto Trilhas novos caminhos que enriquecem o 

processo de alfabetização e letramento de maneira mais leve e prazerosa. 

Neste ponto, é necessário diferenciar dois termos que se repetem ao longo do 

trabalho e, apesar de próximos, possuem sentidos diferentes: alfabetização e letramento. 

Ser alfabetizado pode ser algo diferente de ser letrado: 

 

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 

alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo 

letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que 

sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e escrita, pratica 

a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e 

escrita. (SOARES, 2005, p.39). 

 

Soares (2004) afirma também que alfabetização – habilidade de decodificação 

do código utilizado de escrita – e letrar – uso dessas habilidades nos contextos sociais –  

são ações distintas, mas não inseparáveis. Existe uma diferença entre os dois termos, 

mas não deve haver um distanciamento entre as duas práticas. 

 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das 

atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e 

escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 

escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 

sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento 

de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita (SOARES, 2004, p.14). 

 

O ato de ensinar sempre pode ser encarado como um desafio, principalmente 

quando não é amparado pela experiência. Entretanto, tal ato não pode se dar de forma 

descolada da investigação, da busca pelo novo. Assim, iniciei a pesquisa para poder 

aprimorar minha prática pedagógica. 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 32). 
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2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

• Diversificar o processo de alfabetização e letramento de uma turma do 1º ano 

com o uso do kit trilhas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Incorporar ludicidade ao processo de ensino visando ampliar o universo cultural 

dos alunos. 

• Criar oportunidades para que crianças em processo de alfabetização tenham 

maior acesso à literatura infantil e, consequentemente à cultura escrita. 

• Favorecer situações de jogos que apresentem às crianças oportunidades de novas 

descobertas e incentivem a criatividade pessoal. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O processo de alfabetização e letramento é fundamental na vida escolar dos 

alunos, um dos mais importantes. Porém, algumas vezes, entre a educação infantil e o 

primeiro ano do ensino fundamental há uma enorme cisão, uma ruptura muito grande 

que pode dificultar muito esse processo. Segundo Junqueira Filho (2014), as 

especificidades do ensino fundamental e da educação infantil não são as mesmas – na 

educação infantil a brincadeira é valorizada, mas no ensino fundamental as crianças 

param de brincar. De acordo com o autor, a concepção de infância é desconsiderada 

quando a criança ingressa no ensino fundamental e é privada de seu direito de brincar. 

Além desse distanciamento entre as concepções de infância presentes na 

educação infantil e no ensino fundamental, a minha turma já estava desmotivada e 

acreditando que ler e escrever eram tarefas desagradáveis e penosas pois o trabalho 

desenvolvido na turma, até então, era composto por atividade mecânicas e maçantes. 

Ao seguir o caminho percorrido pelas outras três professoras que atenderam a 

turma em fevereiro e no início de abril – focando apenas na apreensão das habilidades 

necessárias para a decodificação do sistema alfabético de escrita – obtive respostas 

negativas das crianças. Sempre ao iniciar alguma atividade, eles demonstravam forte 

desinteresse, expressado algumas vezes pelo choro e por falas do tipo: “ah, não, tia”, 

“isso é muito chato”. 

A postura contraproducente dos alunos diante minhas propostas de trabalho se 

manifestou como um grande problema, pois, do meu ponto de vista, as aulas não fluíam 

e as crianças não exibiam interesse em participar dos exercícios propostos, o que 

tornava as aulas muito desgastantes. 

Frequentemente alguns alunos relatavam como o ano passado era melhor e 

manifestavam abertamente o desejo de retornar à Educação Infantil. Mesmo em face 

dos meus argumentos sobre amadurecimento e a necessidade de passar por novas 

etapas, todos os alunos declaravam preferir a “escola do ano passado”. 

Tais inquietações foram expostas nos momentos de discussão do Programa de 

Residência Docente, e a pergunta inicial foi: “Como tornar as aulas mais atrativas para 

os alunos, mais atraentes e prazerosas para as duas partes?”. Pois os problemas relatados 

configuravam uma prática pedagógica extremamente desgastante. 

Não que a ludicidade seja o único caminho viável para alfabetizar e letrar 

crianças de 6 e 7 anos, mas comprometer-se com um trabalho mais lúdico pode ser uma 
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maneira de tornar essa transição mais sutil e de enriquecer a prática pedagógica. 

Atividades e recursos que envolvam o deleite da criança, são capazes de despertar seu 

interesse e transformar o processo de alfabetização e letramento em algo mais 

prazeroso. 

Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua 

criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Por 

meio da brincadeira o aluno desperta o desejo do saber, a vontade de 

participar e a alegria da conquista. Quando a criança percebe que existe uma 

sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira 

passa a ser interessante e a concentração do aluno fica maior, assimilando os 

conteúdos com mais facilidades e naturalidade. (KISHIMOTO, 1994. p.37). 

 

Ademais, os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que para aprender a 

ler e a escrever é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e 

como ela representa graficamente a linguagem (BRASIL, 1997), acrescentando à 

necessidade do trabalho lúdico a importância dos momentos de reflexão sobre a escrita. 

Para isso é necessário que haja atividades de leitura. Entretanto, a leitura de 

textos artificiais, fragmentados e sem sentido, feitos apenas para o exercício da língua 

não dialogam com o imaginário infantil, não incentivam a criatividade e fazem da 

leitura um momento enfadonho. A literatura infantil, por outro lado, pode despertar no 

aluno o prazer de ler, pois, através da figura do professor leitor ou da professora leitora, 

 

[...] possibilita à criança uma apropriação lúdica do real, a convivência com o 

mundo ficcional, a descoberta do prazer proporcionado pelo texto literário e a 

apreensão do potencial linguístico que esse texto expressa. (MAIA, apud 

CHAVES, 2011, p. 48). 

 

Diante das concepções expostas, me senti desafiada a levar para a sala de aula 

propostas que pudessem tornar o processo de alfabetização e letramento algo mais 

natural, na tentativa de unir aprendizado e diversão. Nesta perspectiva, a carga horária 

destinada às atividades de docência no Colégio Pedro II contribuiu profundamente para 

a descoberta de caminhos e possibilidades.  

A troca com os demais residentes e com a professora de Literatura do Colégio 

Pedro II (campus Engenho Novo I), Roberta, enriqueceu minha prática docente. Ver 

como os alunos do Pedro II respondiam diante das aulas de literatura, em face aos 

recursos utilizados pela professora no que se refere à leitura de livros, apontou direções 

interessantes para tentar atrair o interesse dos meus alunos. 

Influenciada pelo trabalho realizado nas aulas de literatura e visando atender a 

demanda apresentada pela minha turma, considerei o Projeto Trilhas – que conheci 
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através da coordenadora pedagógica da minha escola – por ser um material que 

apresentava muitas sugestões literárias e muitas opções de jogos. 

Havia um kit disponível para toda a escola e as demais professoras não faziam 

uso de todo o material com frequência, apenas acontecia o uso eventual de alguns de 

seus jogos. Apesar de os livros não estarem junto ao material, a professora responsável 

pela sala de leitura se comprometeu a reunir todos os títulos sugeridos pelo Projeto 

Trilhas e logo iniciei o curso online, disponível no site “Portal Trilhas” para conhecer 

melhor a proposta do projeto. 

A resposta inicial das crianças foi positiva diante dos primeiros contatos com o 

material disponível no kit Trilhas, o que impulsionou e reafirmou a minha escolha por 

este tema. Os alunos logo demonstraram muito interesse e entusiasmo ao serem 

apresentados aos jogos e aos livros. 

. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Para embasar este trabalho apontarei algumas considerações que enfatizam a 

prática pedagógica cuja intenção é alfabetizar e letrar. Para tanto, citarei os conceitos de 

alfabetização e letramento, abordando a função e as contribuições da inserção de 

literatura, música e jogos como caráter lúdico neste processo. Também apresentarei o 

Projeto Trilhas, seus propósitos e especificidades. 

 

4.1  Alfabetização e letramento 

De acordo com Mortatti (2000), no final do século XIX, o conceito de 

alfabetização definia-se como o ensino das habilidades de codificação e decodificação 

do código linguístico e tal definição ancorava-se na criação de diferentes métodos2 

criados com a finalidade de alfabetizar e padronizar a aprendizagem da leitura e da 

escrita. Esses métodos estão relacionados a cartilhas amplamente utilizadas como livro 

didático para o ensino nessa área, cuja ênfase estava centrada na repetição e 

memorização de letras, sílabas e palavras – sem que houvesse necessariamente algum 

sentido. 

Santos (2007) aponta que a década de 1980 marcou o início das discussões a 

respeito da importância de se considerar os usos e funções da língua escrita a partir de 

atividades significativas de leitura e escrita na escola. Assim, ocorreu o surgimento do 

conceito de “analfabetismo funcional” para descrever indivíduos que são capazes de 

decodificar e codificar o sistema alfabético, porém incapazes de utilizar a escrita nos 

diferentes contextos sociais. 

Neste sentido, a alfabetização pode ser compreendida como processo de 

aquisição do sistema de escrita, apropriação do código linguístico. Corresponde ao 

processo pelo qual se adquire uma tecnologia, conhecimentos e habilidades que a 

acompanham.  

Alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo – criança ou adulto – 

tenham acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e 

escrever, enquanto habilidade de decodificação e codificação do sistema de 

escrita, mas, sobretudo, de fazer uso real e adequado da escrita em todas as 

funções em que ela tem em nossa sociedade, também como instrumento de 

luta pela conquista da cidadania (SOARES, 1990, p. 42). 
Entretanto para compreender a alfabetização, é preciso levar em conta que não 

existe unanimidade em relação à sua definição, mas diferentes concepções sobre o 

mesmo tema.  

                                            
2 Método sintético (silábicos ou fônicos) e método analítico (global). 
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Em síntese: não há homogeneidade nos “sentidos” atribuídos à alfabetização, 

no que se refere ao SABER; na verdade, há multiplicidade de SABERES, no 

plural, não um SABER sobre a alfabetização. (SOARES, 2014, p.29). 

 

Ainda assim, é necessário considerar que alfabetização é um processo e não está 

restrito ao ambiente escolar, pois ocorre ao longo da vida do indivíduo. 

 

Alfabetização tem início bem cedo e não termina nunca. Nós não somos 

igualmente alfabetizados para qualquer situação de uso da língua escrita. 

Temos a facilidade de lermos determinados textos e evitamos outros. O 

conceito também muda de acordo com as épocas, as culturas e a chegada da 

tecnologia. (FERREIRO, 2003, p. 34). 

 

Para Paulo Freire (1983, p. 22), o ato de alfabetizar possui três objetivos 

principais: “tematizar o mundo, dialogar sobre o mundo e transformar o mundo”. De 

acordo com o autor, é:  

Mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com 

efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o 

que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma 

incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das 

palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial – coisas 

mortas ou semimortas, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma 

autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre o 

seu contexto. (FREIRE, 1983, p. 22). 
 

Como o conceito de alfabetização se modificando com o passar do tempo, com 

as diversas interpretações e divisões sobre o que é alfabetizar, tornou-se necessário a 

criação de um novo termo – que representasse as necessidades pertinentes ao processo 

de alfabetização de maneira mais clara e específica.  

Para Soares (2009), se a palavra alfabetização possuísse um sentido mais amplo, 

não seria necessário usar a palavra letramento. Todavia, como a palavra foi 

transformada com o passar dos anos até se restringir à aprendizagem do sistema 

alfabético, o termo letramento foi “inventado” para se referir à aprendizagem dos usos 

sociais e culturais do sistema de escrita. 

A palavra letramento é uma adaptação em português da palavra literacy e 

definido pelo Dicionário Houaiss (2001, p. 424) como “[...] como um conjunto de 

práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito”. O 

termo não substituiu a palavra alfabetização, mas aparece associada a ela. 

No entanto, segundo Soares (2003), letramento é a ampliação do sentido da 

alfabetização, que não se detém apenas à aprendizagem da tecnologia do ato de ler e 

escrever, mas abarca o envolvimento do indivíduo nas atividades de leitura e escrita, 
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convívio e hábito de utilização da leitura e da escrita. Ou seja, é preciso “compreender, 

inserir-se, avaliar, apreciar a escrita e a leitura”. 

Conhecer o código linguístico necessário para tornar-se um leitor. Entretanto, 

não é suficiente para a utilização da língua escrita de maneira competente. Nesse 

contexto, a palavra letramento refere-se à aquisição das habilidades necessárias para 

envolver-se nas práticas sociais da escrita. 

Letramento é usar a escrita para se orientar no mundo (o atlas), nas ruas (os 

sinais de trânsito) para receber instruções (para encontrar um tesouro... para 

consertar um aparelho... para tomar um remédio), enfim, é usar a escrita para 

não ficar perdido. (SOARES, 2004, p. 39). 

 

No Brasil, Estudo Especial realizado em 2015 com base na metodologia Inaf3– 

Alfabetismo no Mundo do Trabalho – mostra que apenas 8% das pessoas do universo 

da pesquisa não possuem restrições para compreender e interpretar textos em situações 

usuais. São capazes de ler textos de maior complexidade, analisar e relacionar suas 

partes, comparar e avaliar informações e distinguir fato de opinião. Quanto à 

matemática, interpretam tabelas e gráficos com mais de duas variáveis, compreendendo 

elementos como escala, tendências e projeções. E 27% das pessoas são consideradas 

analfabetos funcionais, com capacidade de localizar uma informação explícita em textos 

curtos e familiares (como um anúncio ou um bilhete), ler e escrever números usuais e 

realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas 

quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica. 

Colomer (2002, p. 87) aponta:  

Assim, apesar do reconhecimento espontâneo da afirmação, ler é entender um 

texto, a escola contradiz, com certa frequência, tal afirmação ao basear o 

ensino da leitura em uma série de atividades que supõe que mostrarão aos 

meninos e às meninas como se lê, mas nas quais, paradoxalmente, nunca é 

prioritário o desejo de que entendam o que diz o texto.  

 

Portanto, é imprescindível que alfabetização e letramento ocorram 

simultaneamente. Enquanto se tem contato e desenvolve familiaridade com o sistema de 

escrita, é necessário participar de práticas de leitura e escrita para formular hipóteses 

sobre a organização do sistema alfabético de escrita. Assim, os termos mencionados são 

distintos, porém não devem ser separados, pois se complementam. 

Alfabetização e letramento são, pois, processos distintos, de natureza 

essencialmente diferente; entretanto, são interdependentes e mesmo 

indissociáveis. A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita – não 

                                            
3 O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) é uma pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto 

Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa e realizado com o apoio do IBOPE Inteligência com o 

objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas 

habilidades e práticas de leitura, de escrita e de matemática aplicadas ao cotidiano. 
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precede nem é pré-requisito para o letramento, isto é, para a participação em 

práticas sociais de escrita, tanto assim que analfabetos podem ter um certo 

nível de letramento: não tendo adquirido a tecnologia da escrita, utilizando-se 

de quem a tem para fazer uso da leitura e da escrita; além disso, na concepção 

psicogenética de alfabetização que vigora atualmente, a tecnologia da escrita 

é aprendida, não como em concepção anteriores, com textos construídos 

artificialmente para a aquisição das técnicas de leitura e de escrita, mas 

através de atividades de letramento, isto é, de leitura e produção de textos 

reais, de práticas sociais de leitura e escrita. (SOARES, 2003, p. 62). 

 

4.2 Literatura no processo de alfabetização e letramento 

Segundo definição do dicionário Aurélio (2001, p. 429) literatura é “a arte de 

compor trabalhos artísticos em prosa ou verso; o conjunto do trabalho literário dum país 

ou duma época”. 

A literatura infantil teve início no século XVII, quando aconteceram algumas 

mudanças na estrutura social, tais como: reestruturação da família burguesa, 

reorganização da escola (que passou a ser responsável por cuidar do desenvolvimento 

da criança) e o reconhecimento da infância como uma faixa etária com necessidades e 

características específicas. Assim, a literatura infantil começou a ganhar espaço no final 

desse século, quando se começou a escrever para o público infantil. 

Segundo Regina Zilberman (1985, p.13), 

 

[...] a concepção de uma faixa etária diferenciada, com interesses próprios e 

necessitando de uma formação específica, só acontece em meio à Idade 

Moderna. Esta mudança se deveu a outro acontecimento da época: a 

emergência de uma nova noção de família, centrada não mais em amplas 

relações de parentesco, mas num núcleo unicelular, preocupado em manter 

sua privacidade (impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios 

internos) e estimular o afeto entre seus membros.  

 

Segundo Lajolo (1999), a literatura infantil surgiu na aristocracia francesa e foi 

fortemente difundia na Inglaterra. A argumentação da autora indica que em uma 

sociedade cujo crescimento é alavancado pela industrialização, a literatura assume a 

condição de mercadoria e, portanto, depende da capacidade de leitura das crianças e do 

crivo da escola. 

Entretanto, no final século do XVIII, a literatura infantil começou a superar as 

resistências da condição mercadológica do livro e a ganhou espaço através das 

traduções e adaptações.  

Conforme Costa (2003), a partir do século XIX a criança começou a ser 

valorizada na sociedade e a literatura infantil passou a considerar o interesse da criança. 

Charles Perrault foi o primeiro autor a escrever especialmente para crianças e 
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transformou algumas histórias da tradição oral como: “A Bela adormecida”, “A Gata 

Borralheira”, “Chapeuzinho Vermelho”, “O Pequeno Polegar” entre outros, em 

narrativas dos contos de fadas que ganharam espaço entre o público infantil.  

Cunha (1987), delimita o início da literatura infantil no Brasil com obras 

pedagógicas e, sobretudo, adaptadas de produções portuguesas, demonstrando a 

dependência típica das colônias. Monteiro Lobato foi um dos precursores da literatura 

infantil brasileira, com alguns personagens de destaque. 

A perspectiva histórica da literatura infantil revela diferentes interesses nos 

diversos períodos. Atualmente, é possível vislumbrar o gênero como forte contribuição 

para o processo de alfabetização e letramento. 

Inserir a literatura infantil no processo de alfabetização e letramento é uma 

forma de estimular a criança através das vivências que a leitura pode proporcionar. Para 

Maia (2007), a criança deve vivenciar atos de leitura mesmo sem saber ler, para ser 

inserida no mundo da leitura através de experiências significativas que a motivarão 

desde cedo. 

Os Parâmetros Curriculares também indicam que é preciso que o aluno tente ler, 

mesmo que ainda não tenham se apropriado completamente do código linguístico, para 

que seja capaz de levantar hipóteses e aprender a ler e escrever. É essencial o contato 

com a literatura e a alfabetização não pode ser pré-requisito para a interação com os 

diversos gêneros textuais. 

 

[...] sabemos que um sujeito que não domina a escrita alfabética, seja criança, 

seja adulto, envolve-se em práticas de leitura e escrita através da mediação de 

uma pessoa alfabetizada, e nessas práticas desenvolve uma série de 

conhecimentos sobre os gêneros que circulam na sociedade. Assim, por 

exemplo, crianças pequenas que escutam frequentemente histórias lidas por 

adultos, são capazes de pegar um livrinho e fingir que leem a história, 

usando, para isso, a linguagem característica desse gênero. (SANTOS, 2007, 

p.57). 

 

As autoras Gouveia e Orensztejn (2006) ressaltam que além de ensinar aos 

alunos o padrão e o funcionamento da escrita, é necessário colocá-los como 

protagonistas das mais variadas situações de uso da linguagem. Também destacam a 

leitura compartilhada como uma ação necessária à prática docente, que pode contribuir 

para ampliar a visão de mundo, instigar o gosto por outras leituras, compreender a 

relação entre fala e escrita, conhecer diferentes tipos de texto e outras possibilidades. 

Nesta perspectiva, a alfabetização aconteceria a partir de uma profunda imersão 

das crianças nas práticas sociais de leitura e escrita. Para Teberosky (1994) a formação 
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de um vocabulário estável de palavras a partir dessas práticas seria o principal 

referencial da criança para a descoberta do sistema alfabético. 

Os Parâmetros Curriculares destacam que “[...] para aprender a ler e a escrever é 

preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e como ela 

representa graficamente a linguagem [...]” (BRASIL, 1997 p.82). Deste modo, infere-se 

que os alunos precisam de momentos destinados à reflexão da escrita. 

O Caderno de estudos Trilhas para ler e escrever textos ressalta a importância de 

aprender a ler e escrever com textos, pois ao contrário do aprendizado com palavras 

soltas, o texto tem como característica um conjunto de palavras ou frases que tratam de 

um mesmo assunto, “[...] portanto pode-se dizer que ele tem coerência. Além disso, um 

texto apresenta continuidade, organização e progressão das informações”. (INSTITUTO 

NATURA, 2011, p. [1]). 

Nesta perspectiva, não restam dúvidas da importância da literatura infantil no 

processo de alfabetização e letramento. É a partir das experiências significativas com a 

leitura que a criança embarca em uma viagem rumo ao sistema de escrita alfabética.  

Para tornar essa viagem mais divertida e prazerosa, é necessário considerar os 

aspectos próprios da oralidade, como a entonação, a acentuação e o ritmo, aspectos não 

verbais importantes em todo contato com um público ouvinte e o respeito à literalidade 

do texto. 

 

4.3 Ludicidade no processo de alfabetização e letramento 

Ludicidade é um conceito ligado aos jogos e brincadeiras, Friedmann (2006, p. 

17) aponta a origem deste termo no latim, ludus – que significa “[...] jogo, divertimento, 

recreação”. Segundo esta autora, refere-se, originalmente, ao brincar não verbal, à ação 

vinculada ao divertimento, passatempo. Assim, as atividades lúdicas não ficam restritas 

apenas ao jogo e à brincadeira. Para Santin (1994), as atividades lúdicas são ações 

vividas e sentidas que não se podem definir por palavras, mas são compreendidas pela 

fruição, pela imaginação e pelos sonhos articulados por materiais simbólicos. 

Maluf (2008, p. 23), porém, apresenta um conceito mais abrangente e define a 

atividade lúdica como “[...] toda e qualquer animação que tem como intenção causar 

prazer e entretenimento em quem a pratica”. 
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Neste sentido, no que se refere a leveza e prazer associados ao processo de 

ensino e aprendizagem, Silviane Barbato (2008) ressalta a importância da inserção de 

atividades lúdicas como suporte para a aprendizagem:  

As crianças de 6 anos constroem seu conhecimento, utilizando procedimentos 

lúdicos como suporte para a aprendizagem. O lúdico não se refere somente às 

brincadeiras livres, como as do recreio, ou planejadas como as elaboradas por 

professores com fins didáticos; ele é utilizado como suporte pelas crianças: a 

imaginação é um processo que possibilita a construção do conhecimento de 

forma diferenciada e é um instrumento de aprendizagem das crianças 

menores. (BARBATO, 2008, p. 64). 

 

Além disso, Marinho et al (2007) ressalta que a prática pedagógica permeada 

pela ludicidade permite que as crianças vivenciem situações de ensino-aprendizagem 

com seus pares ao associar criatividade e espontaneidade à progressiva aceitação das 

regras sociais e morais. Melhora a autoestima e estabelece relações lógicas 

desenvolvendo a expressão oral e corporal.  

O jogo é considerado uma atividade vital e um elemento inerente ao universo 

infantil. Para Piaget (1975) e Batista (1999) é fundamental para a humanização e, para a 

criança, é tão importante quanto o trabalho produtivo para adultos. 

Sob esta perspectiva, o sétimo princípio da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança garante que toda criança tem direito de receber educação primária gratuita, e 

também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas 

habilidades. Além disso, assegura também que a criança deve desfrutar plenamente de 

jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as 

autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1959). 

Ainda, Jesus (2010) reitera que, na História da Educação, o brincar é 

considerado importante, pois as atividades lúdicas e as brincadeiras têm sua 

contribuição no processo do conhecimento e na aprendizagem, afinal brincando a 

criança se comunica com o mundo. 

Por isso, como professora, é preciso buscar alternativas diversificadas sob a 

intenção de enriquecer a prática pedagógica, na tentativa de tornar as aulas mais 

interessantes e desafiadoras para os alunos. A busca pelo caráter lúdico se suporta na 

constante pretensão de aliar prazer e aprendizado, para que o processo de alfabetização 

e letramento se torne mais significativo e satisfatório. 
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4.4 Projeto Trilhas 

O Trilhas é um projeto desenvolvido em 2009 pelo Instituto Natura, voltado à 

formação de professores. Seu objetivo é apoiar os professores no trabalho com 

alfabetização. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em 2011 e 

possui um kit que contém cadernos de orientação do professor e de indicações literárias, 

jogos de linguagem e cartelas para atividades, material que visa à inserção das crianças 

em um universo letrado.  

O Projeto está alinhado com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Decreto número 6.094, de 24 de abril de 2007, artigo 2, inciso II), que 

estabelece, entre outros objetivos, a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, 8 

anos de idade e o incentivo à leitura na sala de aula. 

O Projeto Trilhas é elaborado a partir de uma iniciativa entre o Instituto Natura, 

o Ministério da Educação (MEC) e a Comunidade Educativa (CEDAC). A impressão e 

a distribuição do material e do acervo de livros (que faz parte do Plano Nacional 

Biblioteca da Escola PNBE) são viabilizadas pelo governo federal por meio do 

incentivo às políticas educacionais e aos recursos tecnológicos. 

O kit conta com diversos cadernos que apresentam intenções, princípios e 

concepções do projeto, aprofundam os conteúdos, trazem sugestões de gestão do 

trabalho na rede de ensino, com os professores e algumas atividades para realizar com 

os alunos, além de livros de literatura e materiais pedagógicos para realização de 

atividades. 

O Projeto TRILHAS compartilha as mesmas metas e maneiras de atuação com o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que são: 

Eixo de trabalho voltado para a formação continuada, presencial e a 

distância, com foco na alfabetização. Distribuição de materiais de apoio 

articulados ao Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e 

complementação de jogos pedagógicos. Uso de portais virtuais como apoio 

para o desenvolvimento das ações. (BRASIL, 2011, p. 13). 

O projeto disponibiliza materiais variados, divididos da seguinte forma: um 

caderno de apresentação, um caderno do diretor, um caderno de estudos, onze cadernos 

de orientação, materiais pedagógicos e um acervo de livros de literatura infantil. 

Os cadernos de orientação estão divididos conforme esquema abaixo: 
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Figura 1 – Organograma Projeto Trilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Os cadernos de estudo estão organizados da seguinte forma: 

a) Trilhas para ler e escrever textos: a partir da leitura de textos narrativos 

de histórias, com engano, repetição, animais, cartas, acumulação e histórias 

clássicas, tem como objetivo criar as condições adequadas para planejar e executar 

atividades inerentes a um processo que permita que as crianças conheçam livros 

infantis, escutem e leiam suas histórias, analisem a história (com suas ilustrações e 

personagens) e participem de situações de leitura e escrita a partir do texto narrado.  

b) Trilhas para abrir o apetite poético: tem como ponto de partida o trabalho 

com textos poéticos como parlendas, histórias rimadas, poemas e canções. Assim, 

enfatiza os aspectos sonoros como ritmo e musicalidade característicos desse tipo de 

texto e favorece atividades que contam com a memorização e exploração do 

potencial sonoro, visual e semântico das palavras. 

c) Trilhas de jogos: dividido em jogos de linguagem e jogos de faz-de-

conta, oferece um repertório de jogos para trabalhar com as crianças e sugestões 

para usar o material. 

O projeto cria oportunidades para que crianças tenham acesso à cultura escrita 

através de amplo contato com a literatura infantil. Contribui para instrumentalizar os 

professores para que o livro, a leitura, a literatura e a ludicidade tenham lugar no 

cotidiano escolar. Também está voltado à formação de professores e tem como objetivo 

apoiar os docentes no trabalho com alfabetização com a intenção de inserir as crianças 
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no universo letrado, atendendo às demandas inerentes ao processo de alfabetização e 

letramento. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O método pode ser entendido como o caminho e, em se tradando das escolhas 

metodológicas, escolhi percorrer o caminho da pesquisa exploratória que, segundo 

Selltiz et al. (1965), enquadram-se na categoria dos estudos exploratórios aqueles que 

buscam descobrir ideias, na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno 

pesquisado. Para Gil (1999), este tipo de pesquisa tem o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. 

Para Aaker, Kumar e Day (2004), a pesquisa exploratória costuma envolver 

uma abordagem qualitativa, que, de acordo com Bogdan e Biklen (2003), tem o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento. 

5.1 5.1 Abordagem e inspiração do trabalho 

Segundo Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é 

importante para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e 

indiretamente ligados à nossa temática. 

Para a realização deste trabalho, discorrerei sobre os resultados de uma pesquisa 

bibliográfica sobre literatura infantil e ludicidade no processo de alfabetização e 

letramento, apresentarei a proposta do Projeto Trilhas e o processo de implementação 

das atividades sugeridas por este projeto desenvolvidas com a minha turma.  

 

5.2  Abordagem didático-metodológica com a turma 

Tais atividades foram realizadas no período de setembro a dezembro de 2016 e a 

escolha destas se deu visando à adequação do atendimento das necessidades de 

aprendizagem dos alunos através de sequências didáticas, definidas como “[...] um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos [...]” (ZABALA,1998). 
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5.3  Características das turma e da instituição 

A escola conta com oito salas de aula (equipadas com lousa, Datashow, caixas 

de som e TV), um laboratório de informática utilizado para aulas de reforço, uma sala 

de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, quatro 

banheiros para uso dos alunos e dois para professores e funcionários de apoio, uma 

cozinha, um refeitório, uma secretaria, uma sala de professores, uma sala de leitura 

(com o acervo da escola) e outra destinada à leitura, com alguns exemplares, poltronas e 

colchonetes para acomodação dos alunos, pátio, parquinho e uma pequena quadra. Além 

disso, há na escola um pátio interno e uma área externa para recreação (parquinho). 

Os alunos têm aulas semanais de educação física, artes, inglês, literatura e 

reforço com outros professores. Uma vez por semana os estudantes têm direito de pegar 

emprestado um livro do acervo da escola para leitura em suas casas. 

A sala de aula é dividida no contraturno com uma turma composta por 

adolescentes do programa de correção de fluxo escolar, e suas produções, gráficos e 

tabelas ocupam a sala quase integralmente. Entre outros itens, há na sala duas caixas 

com livros de história, mas poucos adequados à faixa etária do 1º ano. Entretanto, foi 

possível perceber que muitos alunos da minha turma demonstravam interesse pela 

leitura, gostavam de manusear os livros, criar histórias.  
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6 6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Nesta etapa da pesquisa, será feita a descrição das etapas da intervenção junto à 

turma, bem como os comentários, a análise dos resultados (apresentando os pontos 

positivos, negativos e sugestões) e a articulação com os autores que embasaram a 

pesquisa. 

Todas as atividades realizadas tiveram origem nas sugestões presentes nos 

cadernos de estudo do Projeto Trilhas, divididas da seguinte forma: 

 

6.1 Trilhas para abrir o apetite poético 

As atividades a seguir foram realizadas a partir das sugestões fixadas nos 

cadernos do kit “Trilhas para abrir o apetite poético”. Este caderno foi escolhido como o 

primeiro a ser trabalhado pois a turma já demonstrava um interesse particular por rimas. 

Todas as atividades foram iniciadas pela leitura de textos capazes de propiciar o 

reconhecimento de palavras memoráveis que aparecem com alguma frequência dentro 

desses textos. O trabalho desenvolvido teve a pretensão de favorecer a atenção sobre o 

som – já que os textos utilizados apresentam alguns aspectos sonoros, como ritmo e 

musicalidade –, sobre as características gráficas – disposição do texto em linhas (versos) 

e estrofes 

De acordo com o Caderno de orientações, os objetivos das atividades propostas 

neste grupo são: 

• Jogar com a linguagem, colocando atenção em um aspecto de sua 

forma ou sonoridade e começar a compreender como ela funciona. 

• Observar a importância dos recursos gráficos na construção do poema. 

• Aprender sobre as características das palavras rimadas. 

• Compreender as relações entre oralidade e escrita. 

• Aprender sobre as características da linguagem escrita. 

• Aprender procedimentos de recitação, como ritmo e entonação da voz, 

desenvolvendo a atenção sobre a linguagem. (BRASIL, 2011, p. 7). 

 

Além disso, este caderno indica que atividades intencionais que visem 

proporcionar o desenvolvimento do hábito de escutar, recitar e ler textos poéticos pode 

contribuir para o aprendizado no que se refere a ler e produzir textos poéticos pelas “[...] 

oportunidades de desvendar a linguagem poética, tornando-se gradualmente capaz de ler 

e produzir esse tipo de texto”. (BRASIL, 2011, p 9) 

Este grupo está dividido em: histórias rimadas, canções, parlendas e poemas. 
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6.1.1 Histórias Rimadas 

De acordo com esse caderno de orientações, as histórias rimadas podem ser 

contos escritos em versos ou textos narrativos com elementos poéticos (prosa poética) 

que têm em comum as rimas além dos personagens, conflitos e clímax. São semelhantes 

aos poemas, mas com características narrativas. 

Dentre as indicações literárias do Trilhas, escolhi o título “Pêssego, pera, amora 

no pomar”, com texto e ilustrações de Janet e Allan Ahlberg. Neste livro, as ilustrações 

têm um papel muito importante pois brinca com a localização de alguns personagens e 

apresenta um convite a olhar mais atentamente para os detalhes do livro. As páginas 

escondem personagens clássicos dos contos de fadas, como O Pequeno Polegar, 

Cinderela e João e Maria, entre outros.  

Tais personagens são mencionados no final e no início de cada verso que 

aparece no texto, um recurso poético explorado ao longo do livro. O conto se dá em um 

espaço campestre (o pomar) e os personagens estão em locais inusitados. Há um enredo 

principal envolvendo os três ursinhos e o neném e as ilustrações são fundamentais para 

a compreensão desta trama. O neném cochila num cestinho, pendurado em uma árvore, 

a corda que o prende ao tronco se solta, levando-o para um riacho, três ursinhos, que 

estavam caçando no local, avistam o cestinho e salvam o neném. No final, todos os 

personagens dos contos de fadas citados ao longo do texto e representados nas 

ilustrações se encontram para um piquenique no pomar. 

 

6.1.1.1 Atividade 1 (12/09/2016) – roda de leitura: “Pêssego, pera, ameixa no pomar” 

 

Esta foi uma atividade desenvolvida coletivamente, a sala foi organizada de 

forma a garantir que todas as crianças pudessem visualizar as páginas do livro. Para 

apresentar o livro às crianças, propus que após a leitura do título, observassem as 

ilustrações. 

A primeira leitura foi feita sem interrupções, para que as crianças notassem o 

ritmo da leitura, as rimas e as palavras repetidas. Em seguida, os alunos comentaram o 

que se destacou na história segundo a opinião de cada um, falando sobre os personagens 

de outras histórias que aparecem neste livro e chamei sua atenção sobre a quantidade de 

texto que aparece em cada página (duas linhas apenas). 
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Antes de ler a história pela segunda vez, li para a turma a informação presente 

no início do livro: “Em cada página – trate de olhar – há um segredo para você achar” 

(AHLBERG, 2007, p.3). Assim, ao reler a história pedi que tentassem encontrar os 

segredos escondidos e parava a cada página para que as crianças encontrassem os 

personagens nas ilustrações. 

A atividade foi descontraída e as crianças começaram a competir para ver quem 

seria o primeiro a localizar os personagens. Logo perceberam que o texto trazia a 

informação sobre o próximo personagem que apareceria, fazendo a relação entre o texto 

e as ilustrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: A autora, 2016 

 

Também perguntei às crianças se conheciam aqueles personagens conforme eles 

iam aparecendo (Pequeno Polegar, Cinderela, João e Maria, Bruxa-Feiticeira, Robin 

Hood, entre outros) e conversamos sobre as semelhanças e diferenças entre o livro lido 

e os outros livros que apresentam as histórias desses personagens. 

As crianças destacaram a rima como característica principal deste livro e 

enquanto eu lia, as crianças marcavam as rimas com palmas e depois repetiam os pares 

de palavras rimadas. 

 

6.1.1.2- Atividade 2 (12/09/2016) – ordenar as ilustrações 

 

A turma foi dividida em cinco grupos com cinco alunos e distribuí os conjuntos 

de cartelas com as ilustrações da história “Pêssego, pera, amora no pomar” e pedi que 

organizassem as imagens na mesma ordem da narrativa, de acordo como o livro. 

Figura 2 - Alunos localizando personagens escondidos no livro “Pêssego, pera, 

ameixa no pomar” 

 

Figura 1Figuras 2 e 3: Alunos localizando personagens escondidos no livro “Pêssego, pera, 

ameixa no pomar” 

 

Figura 3 

 

Figuras 4 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 
pomar".Figura 5Figuras 6 e 3: Alunos localizando personagens escondidos no livro “Pêssego, 

pera, ameixa no pomar” 

 

Figura 7Figuras 8 e 3: Alunos localizando personagens escondidos no livro “Pêssego, pera, 

ameixa no pomar” 

 

Figura 9 

 

Figuras 10 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 
pomar".Figura 11 

 

Figuras 12 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no pomar". 

 

Figura 13Figuras 14 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar".Figura 15 

 

Figuras 16 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 
pomar".Figura 17Figuras 18 e 3: Alunos localizando personagens escondidos no livro “Pêssego, 

pera, ameixa no pomar” 

 

Figura 19Figuras 20 e 3: Alunos localizando personagens escondidos no livro “Pêssego, pera, 
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Durante a atividade, circulei entre os grupos solucionando dúvidas a respeito da 

atividade, mas sem corrigir os alunos até que todos os grupos terminassem de ordenar as 

cartelas. Em seguida, pedi que recontassem a história e verificassem se a sequência das 

ilustrações estava correta. Ajudei lendo a primeira frase do livro e as crianças 

lembravam as rimas.  

As crianças demonstraram entusiasmo e trabalho em equipe na realização dessa 

tarefa, cada grupo teve a oportunidade de recontar a história, retomando de memória a 

sequência narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Como desdobramento desse exercício, cada criança levou o livro para ler em 

casa com a sua família, devendo devolver no dia seguinte. Como havia três exemplares 

na escola, o rodízio pôde ser feito com dois deles. O nome das crianças foi escrito em 

um cartaz para registrar quem já levou o livro e sua avaliação do mesmo. 

 

 

6.1.1.3- Atividade 3 (12/09/2016) – ler os nomes dos personagens 

 

Esta atividade foi de retomada de nome dos personagens da história “Pêssego, 

pera, ameixa no pomar” e aconteceu em dois momentos, o primeiro foi coletivo. 

Inicialmente, as crianças foram organizadas de forma que todas pudessem enxergar a 

lousa. Escrevi os nomes dos personagens da história, conforme eles iam ditando – à 

direita, os nomes que têm uma palavra (como, por exemplo, Cinderela), à esquerda, os 

nomes compostos (como Pequeno Polegar). Informei aos alunos que o nome Robin 

Figura 3 - Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 

 

Figura 232Figuras 233 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 

 

Figura 234 

 

Figura 235Figuras 236 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 

 

Figura 237Figuras 238 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 

 

Figura 239 

 

Figura 240 

 

Figura 241 

 

Figura 242Figuras 243 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 

 

Figura 244Figuras 245 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 

 

Figura 246 

 

Figura 247Figuras 248 e 5: Alunos ordenando as ilustrações do livro "Pêssego, pera, ameixa no 

pomar". 
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Hood não é da nossa língua e este foi escrito em lugar separado, pois não seria utilizado 

nesta atividade. 

Depois de escrever todos os nomes, li para as crianças e pedi que localizassem 

alguns nomes e incentivei que compartilhassem suas estratégias de leitura (letra inicial, 

letra final). Eles logo sinalizaram o critério de disposição dos nomes nas colunas. 

No segundo momento desta atividade, dividi a turma em grupos e apaguei os 

nomes que escrevi na lousa. Cabe ressaltar que os grupos criados eram heterogêneos, 

para que o aluno com mais dificuldade pudesse ser ajudado por quem encontrasse mais 

facilidade na realização desta tarefa. Em seguida, entreguei as cartelas com as 

ilustrações do livro e pedi que identificassem os personagens nas cartelas. Também 

entreguei tiras com os nomes dos personagens para que lessem os nomes nas tiras e 

relacionassem com as cartelas, formando pares (ilustração e nome do personagem). 

Durante a atividade pedi que algumas crianças socializassem suas estratégias 

para ler o nome. Ao final, ia falando o nome dos personagens e os grupos levantavam a 

ficha com o nome correspondente. 

Os alunos gostaram da atividade e solicitaram que fosse repetida algumas vezes. 

Também pediram que a história fosse lida mais algumas vezes e repetiam o texto de cor. 

 

 

6.1.1.4- Atividade 4 (13/09/2016) – Observar e localizar palavras que rimam no texto 

 

Essa atividade aconteceu em dois momentos. Para o primeiro momento, 

coletivo, organizei as crianças de forma que consigam ler o que está escrito na lousa, 

para o segundo, organizei a turma em duplas. No início, conversei com as crianças 

sobre o caráter das rimas da história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, falei sobre o 

que as palavras que rimam têm em comum. Então, escrevi no quadro as frases da 

história com letras de imprensa maiúsculas e pedi que as crianças identificassem as 

semelhanças na escrita das palavras que rimam.  

Dividi a turma em duplas e preparei uma folha para cada dupla de crianças com 

o texto da história até a página 20, também escrito em letras maiúsculas e dividido por 

duplas de linhas, do mesmo jeito que escrevi no quadro. 

Li para a turma o que estava escrito e mostrei as duas palavras que rimam nessa 

frase: POMAR e POLEGAR. Pedi que todos observassem a escrita dessas duas palavras 

e pensassem como elas são parecidas. Algumas crianças apontaram as terminações 
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parecidas e então marquei para que as crianças pudessem prestar atenção na grafia 

(POMAR, POLEGAR).  

Fiz o mesmo com as duas linhas seguintes da história: informei que as palavras 

rimadas têm terminações parecidas e por isso se parecem quando falamos. Solicitei que 

as crianças lessem em voz alta as duas linhas que escrevi na lousa, e apontei as palavras 

buscando que percebessem a semelhança sonora.  

Ao receber a folha com a história, propus que as duplas circulassem as palavras 

que rimam depois de ler com os alunos o que estava escrito. Assim, as crianças 

identificaram quais são as palavras que rimam, circulando-as, tal como mostrei na 

lousa”. 

Esta atividade requereu dos alunos mais concentração e se mostrou um pouco 

mais difícil que as realizadas anteriormente, necessitando de mais intervenção da minha 

parte. 

 

6.1.1.5- Atividade 5 (13/09/2016) – Fazer uma lista de palavras rimadas 

 

A proposta para esta atividade foi iniciada a partir de uma retomada da atividade 

anterior, com exemplos das palavras destacadas por rimarem. Perguntei às crianças se 

lembravam quais as duplas de palavras que rimam na história. Escrevi essas palavras no 

cartaz e conversamos novamente porque essas palavras rimam. 

Pedi que falassem outras palavras que rimam com essas, escrevendo as palavras 

que as crianças diziam, destacando as terminações para que fossem submetidas à 

avaliação coletiva. Caso a palavra atendesse os critérios da rima, destacava o final e 

explicava o motivo da palavra não rimar com as outras. As palavras e as rimas sugeridas 

pelos alunos foram anotadas conforme esquema representado pelo quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Quadro 1 – Palavras do livro e rimas sugeridas pelas crianças 

Fonte: A autora, 2017. 

 

6.1.2 Poemas 

 

Dentre as indicações literárias do Trilhas, escolhi o livro “A arca de Noé”, 

escrito por Vinicius de Moraes, com ilustrações de Laurabeatriz. Dos 32 poemas que 

compõe este livro, 23 têm animais como tema principal. Os demais discorrem sobre 

aspectos religiosos, objetos caseiros e elementos da natureza. 

Em alguns poemas o próprio bicho se apresenta, alguns poemas retratam uma 

conversa e em outros um “narrador” expressa nos versos as características e artimanhas 

do animal, mas todos os poemas desta obra exibem os animais com muito humor e 

irreverência. 

É ilustrado em preto e branco com pequenos desenhos que não ocupam muito 

espaço nas páginas, mas ostentam delicadeza que pode ser contemplada ao folhear o 

livro de perto. 

Lista de palavras Rimas sugeridas pelas crianças 

PEQUENO POLEGAR POMAR, AMAR, NAMORAR, ESTUDAR, RIMAR, AR. 

VELHA COZINHEIRA 
PRATELEIRA, FEITICEIRA, BABOSEIRA, 

MEXEDEIRA 

CINDERELA 
VELA, ISABELA, BELA, ELA, DANIELA, 

MAGRICELA, MARCELA. 

URSINHOS 
BABADINHOS, FILHOTINHOS, CARRINHOS, 

SININHOS. 

NENÉM TAMBÉM, NEM, VEM, TEM. 

BRUXA-FEITICEIRA LADEIRA, BANHEIRA, BOBEIRA, POEIRA. 

DORMINDO SUBINDO, BEM-VINDO, SAINDO, LINDO. 

CAÇANDO 
NAVEGANDO, CHEGANDO, ESFRIANDO, 

COCHILANDO. 

CONTENTE QUENTE, GENTE, DENTE, SORRIDENTE. 
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Este Caderno de orientações aponta este livro como um clássico da poesia 

escrita para crianças, e que a produção poética de Vinicius de Moraes “dialoga 

principalmente com seu aspecto lúdico” 

 

6.1.2.1 Atividade 6 (19/09/2016) – Conversa sobre as características dos poemas 

Mostrei para a turma o livro “A arca de Noé”, mostrei a capa, li o título e o 

nome do autor. Contei a eles que não se tratava de um livro de histórias, que era um 

pouco diferente, um livro de poemas e folheei o livro, mostrando para os alunos o texto 

dos poemas e lendo seus títulos. Expliquei que iriamos ler alguns poemas do livro, 

apresentei o sumário e localizei a página onde estava o primeiro poema a ser lido: “A 

porta”. Ao todo, foram lidos nesta atividade seis poemas, a saber: “A porta”, “A casa”, 

“O Pinguim”, “O elefantinho”, “A foca” e “O pato”. 

Esta atividade ocorreu coletivamente e as crianças foram organizadas de forma 

que todos pudessem ver o livro. Li os poemas com ritmo e entonação e ao final de cada 

poema, fazia perguntas sobre a leitura, comparando esse gênero com outros já familiares 

para os meninos e para as meninas e apontando as semelhanças gráficas entre os poemas 

lidos – versos e estrofes. 

Como não havia outros exemplares deste livro que pudessem ser 

disponibilizados para empréstimo, no final desta atividade o livro rodou pela sala, para 

que cada criança pudesse explorá-lo como objeto, observar suas características e 

peculiaridades. 

O desdobramento desta atividade foi o convite aos responsáveis e familiares 

das crianças para ler, na escola, este e outros livros de poema recomendados pelo 

Caderno de Indicações Literárias que havia na escola. Os voluntários para a leitura 

poderiam pegar o livro um ou dois dias antes, para treinar a leitura. 

 

 

6.1.2.2 Atividade 7 (19/09/2016) – Identificar as palavras que rimam 

 

Esta atividade foi uma retomada com as crianças do poema “A foca”, já 

conhecido pelas crianças. Preparei um cartaz com o poema escrito em letra de imprensa 

(preservando os aspectos gráficos). 

As crianças foram organizadas de maneira que todos pudessem se ver e ver o 

cartaz também. Iniciei apresentando a letra do poema “A Foca” e sugeri que a turma o 
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recitasse, li alguns versos para que as crianças pudessem retomar de memória os versos 

seguintes. 

Repeti a leitura do poema, desta vez, circulando as palavras que rimam. 

Destaquei os finais iguais das palavras, assim como feito anteriormente (na atividade 5). 

Então, li apenas o final das palavras destacando a semelhança entre elas. Solicitei que as 

crianças encontrassem as palavras que rimam, até que todas as palavras do poema foram 

marcadas. 

Como desdobramento dessa atividade, pedi sugestões de outras palavras que 

rimassem para a construção de uma espécie de paródia do poema. 

 

 

6.2 Trilhas para ler e escrever textos 

As atividades a seguir foram realizadas a partir das sugestões fixadas nos 

cadernos do kit “Trilhas para ler e escrever textos” e foram organizadas e ajustadas para 

atender as condições e necessidades de aprendizagem da turma. 

Todas ações descritas a seguir foram iniciadas pela leitura de textos narrativos, 

que segundo o Caderno de Estudos Trilhas para ler e escrever textos, pode ser definido 

como uma forma de discurso que “pode ser apresentado oralmente, por escrito ou por 

meio da relação entre o discurso e as ilustrações”. O cenário da narrativa é formado por 

um espaço e um tempo onde são desenvolvidos os acontecimentos. E nessa perspectiva, 

os personagens são elementos fundamentais da narrativa. 

O trabalho com esse tipo de texto teve como ambição beneficiar a aprendizagem 

das crianças quanto à função de um texto, à compreensão de seu conteúdo e à utilização 

desses textos como modelo de comunicação. Para isso, houve a intenção de construir 

situações que despertasse nos alunos a participação ativa – falando, escutando, lendo e 

escrevendo. 

 

 

6.2.1 Histórias com repetição 

 

Dentre as indicações literárias de histórias com repetição, escolhi o livro “Bruxa, 

Bruxa, venha à minha festa” de Arden Druce, ilustrado por Pat Ludlow. O livro 

apresenta a história de uma festa, a Bruxa é convidada, mas ela só irá se puder levar o 
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Gato e todos os convidados só aceitarão o convite se puderem convidar alguém 

específico. 

Os acontecimentos nesse livro ocorrem numa sequência linear que sempre repete 

o fato anterior e, no fim, retoma o início da narrativa. A repetição ajuda na compreensão 

da história por parte das crianças. No final da história, a etapa se fecha quando as 

crianças convidadas só aceitam o convite se a Bruxa for. Isso acontece, e as crianças 

vão à festa, retomando o ciclo que constrói a história. 

O livro contém diálogos escritos em discurso direto, como numa conversa. Os 

fatos e as ações se repetem, transmitindo a ideia de uma conexão entre personagens: 

Bruxa com Gato, Gato com Espantalho, Espantalho com Coruja e assim por diante. 

Apresenta muitos personagens que aparecem rapidamente e logo desaparecem, a 

estrutura do texto propicia uma leitura cadenciada da história. 

As ilustrações também têm um papel importante na história, com cores vivas e 

imagens que ocupam a página inteira. 

 

 

6.2.1.1 Atividade 8 (26/09/2016) – roda de leitura: “Bruxa, Bruxa, venha à minha festa” 

 

Organizei a turma de maneira que todos pudessem ver o livro. Apresentei às 

crianças o livro Bruxa, Bruxa, venha à minha festa começando pelas informações da 

capa e da contracapa. Fiz perguntas sobre o conteúdo da história, deixando que 

antecipassem o assunto e compartilhassem suas hipóteses sobre os acontecimentos da 

história. 

Incentivei a turma a indicar o local da capa onde está escrito o nome do autor 

do livro e, em seguida, folheei para que pudessem tecer comentários sobre as 

ilustrações, sempre dando espaço para que socializassem suas observações. 

Algumas crianças já conheciam o livro, mas durante a roda de leitura, os 

alunos e alunas perceberam o padrão de repetição e antecipavam a frase de convite para 

a festa. Todos demonstraram muito interesse, participando ativamente do momento de 

leitura e solicitando que a história fosse lida novamente algumas vezes. 

 

 

 



37 

 

 

6.2.1.2 Atividade 9 (26/09/2016) – Localizar nomes dos personagens 
 

Preparei tiras com o texto do livro digitado em letra de imprensa maiúscula, 

dividi a turma em duplas e distribuí as tiras entre todas as duplas, com as frases da 

história agrupadas como pergunta e resposta. Conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Tiras com as falas do livro 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Em seguida, solicitei que localizassem os nomes dos personagens conforme eu 

relia a história. Quando localizassem, as crianças deveriam circular os nomes com lápis 

e pintá-los com giz de cera amarelo. 

 

 

6.2.1.3 Atividade 10 (26/09/2016) – Fazer uma lista com os nomes dos personagens 

 

Depois de localizar nas tiras os nomes dos personagens, pedi que escrevessem 

uma lista com esses nomes. Esta foi uma atividade individual, mas quando as crianças 

terminaram, chamei alguns para escrever os nomes na lousa. 

Como desdobramento desta atividade, realizamos um jogo de forca. As duplas 

levavam suas tiras e escolhiam uma palavra para que o restante da turma descobrisse, 

dividida em dois times. 

A turma demonstrou muito interesse e entusiasmo nesta atividade. 

 

 

6.2.1.4 Atividade 11 (28/09/2016) – Ilustrar a história 

 

Imprimi tiras com os nomes dos personagens da história e distribuí para a 

turma. Pedi que lessem os nomes e fizessem ilustrações do personagem que recebeu. Os 

alunos que tinham maior dificuldade na leitura pediram ajuda aos colegas mais fluentes 

na leitura. 

— BRUXA, BRUXA, POR FAVOR, VENHA À MINHA FESTA. 

— OBRIGADA, IREI, SIM, SE VOCÊ CONVIDAR O GATO. 
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A maioria dos alunos não gostava muito de desenhar, fazendo algumas 

reclamações a respeito da atividade, alegando que não sabiam desenhar. Expliquei que 

os desenhos fariam parte da próxima atividade, confecção de um vídeo de releitura do 

livro, então a aceitação foi maior. 

 

Figura 4 – Alunos desenhando personagens do livro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Ao final desta atividade os alunos socializaram com a turma a sua produção, 

mostrando o nome do personagem e seu desenho. 

 

6.2.1.5 Atividade 12 (28/09/2016) – Ler os diálogos do livro 

 

Cada aluno recebeu uma tira com uma parte da história. Um por um, veio até 

minha mesa para realizar a leitura da sua tira. Todos tiveram tempo para treinar a leitura 

e tirar algumas dúvidas. 

Para o desdobramento desta atividade, gravei o áudio da leitura de cada aluno e 

editei um vídeo com as ilustrações feitas por eles. O vídeo foi exibido para a turma e 

seus responsáveis, na festa da família promovida pela escola no dia 30/09/2016. 

 

 

6.3  Histórias com acumulação 

 

Histórias com acumulação oferecem um recurso que favorece a compreensão e 

a memorização do texto pelas crianças, permitindo uma leitura autônoma. Apresentam 
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um evento desencadeador da narrativa, que é contada de maneira repetitiva, diversos 

personagens realizando a mesma ação repetidamente. Segundo o Caderno de 

Orientações Histórias com acumulação, “esse tipo de estrutura facilita a antecipação do 

que virá por parte das crianças, tornando mais fáceis a leitura e a retenção da história”.  

Também beneficiam a estruturação de atividades que permitam a construção de 

diferentes e desafiam a criança a assumir o papel de leitora, mesmo antes de 

desenvolver a habilidade de leitura, tendo a memorização como suporte. 

Para implementar as atividades a seguir, escolhi o livro “A casa sonolenta”, de 

Audrey Wood, ilustrado por Don Wood. O início da história é ambientado em um dia 

chuvoso, numa casa onde todos dormem na mesma cama. No decorrer da narrativa, os 

personagens vão dormindo, um por cima do outro – a avó, o menino e diversos 

personagens – até que a ação de uma pulga acorda todos e inverte a ação repetitiva dos 

personagens. 

No fim, não chove mais e um lindo arco-íris ilumina a casa sonolenta, quando 

todos acordaram. A organização do texto também expressa a ideia de acumulação, pois 

as frases que se repetem e se acumulam também são representadas graficamente desta 

forma: as linhas aumentam em quantidade, fazendo com que o texto seja maior 

conforme as pessoas e os bichos se acumulam na cama. Quando a narrativa é invertida, 

o quarto azul chuvoso e sonolento começa a ser invadido pelo sol e os versos não se 

acumulam mais no texto, pois já não mantêm uma estrutura repetitiva. 

 

 

6.2.2.1 Atividade 13 (24/10/2016) – Roda de leitura: “A casa sonolenta” 

 

Organizei a turma de maneira que todos pudessem ver o livro. Apresentei às 

crianças o livro “A casa sonolenta” compartilhando as informações da capa e da 

contracapa. Fiz algumas perguntas sobre o conteúdo da história, deixando que 

antecipassem o assunto e compartilhassem suas hipóteses sobre os acontecimentos da 

história. 

Incentivei a turma a indicar o local da capa onde está escrito o nome do autor 

do livro e, em seguida, folheei para que pudessem tecer comentários sobre as 

ilustrações, sempre dando espaço para que socializassem suas observações. 

Conversamos sobre as relações entre a história e as ilustrações, deixei que 

todos comentassem e estimulei à observação de detalhes que passaram despercebidos, 
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como as cores das páginas em que os personagens estão dormindo são frias e dão a 

sensação de noite e quando eles acordam as cores são vibrantes com o dia, a mudança 

de tempo que pode ser observada na janela (que vai do azul mais escuro com chuva até 

o dia claro e ensolarado). 

 

 

6.2.2.2 Atividade 14 (24/10/2016) – Ordenar as ilustrações da história” 

 

A turma foi dividida em cinco grupos com cinco alunos e distribuí os conjuntos 

de cartelas com as ilustrações da história “A casa sonolenta”, pedi que organizassem as 

imagens na mesma ordem da narrativa, de acordo como o livro. 

Durante a atividade, circulei entre os grupos solucionando dúvidas a respeito da 

atividade, mas sem corrigir os alunos até que todos os grupos terminassem de ordenar as 

cartelas. Em seguida, pedi que recontassem a história e verificassem se a sequência das 

ilustrações estava correta.  

 

 

6.2.2.3 Atividade 15 (24/10/2016) – Ler trechos da história 

 

Essa atividade foi realizada em grupos pequenos. Organizei a turma para a 

realização de outras atividades paralelas, assim, enquanto dava atenção especial a um 

grupo, as demais crianças realizaram atividades que tinham condições de fazer sozinhas. 

Expliquei às crianças do pequeno grupo, que elas me ajudariam a ler partes da 

história. Comecei a ler o livro e fazia interrupções e indicava a parte da história que 

cada aluno deveria ler. O caráter acumulativo da história conferiu aos alunos a 

segurança para ler a história de maneira autônoma, ainda que não tivessem 

desenvolvido de maneira plena as habilidades de leitura. 

 

 

6.4  Histórias de animais 

 

A maioria das histórias com animais são fábulas e apresentam uma mensagem 

de cunho moral em seu desfecho, refletindo uma lição cuja a pretensão é mostrar o que 

é certo e o que é errado. Podem aparecer sob a forma narrativa de contos curtos, sem 
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uma moral explícita, mas, segundo o Caderno de Orientações Histórias de animais, os 

personagens das histórias com animais “apresentam características e ações muito 

semelhantes às dos personagens que compõem as fábulas” e suas ações geram 

consequências de onde se extrai a moral da história. 

O livro escolhido para implementação das atividades a seguir foi “Cabritos, 

cabritões”, adaptado por Olalla González, com ilustrações de Federico Fernández. Esta 

história conta a aventura de três cabritos (um pequeno, um médio e um grande) que 

vivem nas montanhas e precisam atravessar uma ponte para chegar a um campo de 

capim. Entretanto, embaixo desta ponte vive um ogro terrível que não permite que 

ninguém atravesse essa ponte. 

Os cabritos arquitetam um plano para cruzar a ponte, que é bem-sucedido. No 

final, eles não só atravessam a ponte, como também chegam ao campo de capim, se 

alimentam e se transformam em três cabritões enormes. 

O diálogo dos cabritos com o Ogro se repete três vezes, com pequenas 

alterações – variando de acordo com o cabrito que está atravessando a ponte no 

momento. Além do diálogo, os trechos com as descrições dos cabritos também contêm 

repetições: a ordem das frases é sempre a mesma e os adjetivos usados para caracterizá-

los correspondem ao tamanho de cada um - pequeno, médio ou grande.  

O tamanho da letra, em alguns trechos, corresponde ao tamanho do cabrito: o 

pequeno é descrito com uma letrinha e assim sucessivamente. Os cabritos fazem 

barulhos ao atravessar a ponte, o que é indicado pelas onomatopeias “patim”, “patam” e 

“patom” – estas palavras também são apresentadas em tamanhos diferentes, 

proporcionais ao tamanho dos cabritos. 

 

 

6.2.3.1 Atividade 16 (05/12/2016) – Roda de leitura: “Cabritos, cabritões”  

 

Organizei a turma de maneira que todos pudessem ver o livro. Apresentei às 

crianças o livro Cabritos, cabritões, começando pelas informações da capa e da 

contracapa. Fiz perguntas sobre o conteúdo da história, deixando que antecipassem o 

assunto e compartilhassem suas hipóteses sobre os acontecimentos da história. 

As crianças demonstraram bastante interesse e entusiasmo durante a leitura 

dessa história. Torciam ativamente pelos cabritos e contra o ogro. Interrompi a leitura 
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após a exposição do problema e pedi que as crianças sugerissem formas de solucionar 

aquela situação.  

Todos tiveram oportunidade de expor suas ideias, e escutaram muito 

atentamente para conferir se acertaram qual seria o plano que os cabritos bolaram para 

atravessar a ponte. 

 

 

6.2.3.2 Atividade 17 (05/12/2016) – Ordenar as ilustrações 

 

A turma foi dividida em cinco grupos com cinco alunos e distribuí os conjuntos 

de cartelas com as ilustrações da história “Pêssego, pera, amora no pomar” e pedi que 

organizassem as imagens na mesma ordem da narrativa, de acordo como o livro. 

Durante a atividade, circulei entre os grupos solucionando dúvidas a respeito 

da atividade, mas sem corrigir os alunos até que todos os grupos terminassem de 

ordenar as cartelas. Pedi que os grupos recontassem a história, tendo um narrador, um 

ogro e três cabritos. Foi um momento muito descontraído e a turma deu muitas risadas 

ao longo desta atividade. Alguns alunos se destacaram por suas habilidades especiais 

para a dramaturgia. 

 

6.5  Trilhas de jogos 

O conjunto Trilhas oferece dez jogos de linguagem classificados em categorias 

que manipulam os aspectos sonoros, os aspectos gráficos/alfabéticos, o vocabulário e o 

significado, e a estrutura da palavra. Apesar desta divisão, alguns jogos comtemplam 

mais de uma categoria ao mesmo tempo. Como em “Nomes escondidos”, que trabalha o 

aspecto sonoro da língua e aspectos de significado e vocabulário, pois aborda o 

reconhecimento de palavras dentro de outras palavras. 

As atividades com os jogos estiveram constantemente presentes, tanto como 

atividades propostas quanto também nos momentos em que as crianças puderam jogar 

com autonomia e liberdade, sozinhas, em duplas, ou em pequenos grupos. 

Os jogos foram apresentados às crianças em uma situação coletiva, li para a 

turma as regras do jogo, fazendo uma rodada coletiva, conferindo se todas 

compreenderam como se joga. 
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Depois de apresentados às crianças, os jogos passaram a fazer parte da rotina 

da turma, e foram disponibilizados para que as crianças pudessem jogar em diferentes 

momentos. Ao final de cada dia, os alunos podiam escolher com quais queriam jogar e 

com quem. 

 

 

6.3.1 Atividade 18 (17/10/2016) – Que brinquedo é esse? 

 

O objetivo deste jogo é encontrar o nome que corresponde à imagem sorteada. 

Neste jogo, conforme as orientações do Trilhas, as crianças têm como desafio 

identificar, dentre vários nomes de brinquedos, aquele que se refere à imagem sorteada. 

Para isso, elas deverão analisar a escrita dos nomes a partir das sequências sonoras que 

os compõem. 

Para que as crianças pudessem jogar com autonomia, antes de apresentar o 

jogo, apresentei o glossário de brinquedos do Caderno de Jogos. Conversei com a turma 

e alguns brinquedos eles não conheciam (como o bilboquê) e outros eles conheciam 

com outro nome (como a “balança”, que eles conheciam como balanço). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal Trilhas 

 

 

Figura 5: Glossário de imagens do jogo Que brinquedo é esse? 
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Para este jogo, as crianças chamavam alguns alunos para mediar a brincadeira. 

Este aluno se portava como árbitro, segurando o glossário de imagens e sinalizando 

erros e acertos dos participantes. 

Com base nas falas dos alunos e no que eles compartilhavam durante esse jogo, 

é possível sugerir que esta atividade impulsionou o desenvolvimento de diferentes 

estratégias de leitura, que foram constantemente socializadas entre a turma. 

 

 

6.3.1 Atividade 19 (07/11/2016) – Jogo Contrários 
 

O jogo consiste em formar pares de palavras contrárias. Neste jogo, conforme 

as orientações do Trilhas, as crianças têm a oportunidade de enriquecer sua 

compreensão sobre as palavras ao terem o desafio de colocá-las em relação com outras. 

Por se tratar de um jogo de contrários, as crianças são convidadas a pensar no 

significado das palavras. 

Entretanto, fiz algumas adaptações com a turma, sendo este jogo um jogo da 

memória, cuja finalidade é encontrar os pares de cartas (figura e nome do brinquedo). 

A turma inteira se mobilizou para observar o jogo e garantir que todas as regras 

fossem cumpridas. Alguns alunos tentaram trapacear, virar três cartas na mesma rodada, 

mas os colegas não permitiam. 

 

Figura 6 – Crianças interagindo com o Jogo dos Contrários 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para os professores que trabalham com alfabetização, Magda recomenda:  

 

Alfabetize letrando sem descuidar da especificidade do processo de 

alfabetização, especificidade é ensinar a criança e ela aprender. O aluno 

precisa entender a tecnologia da alfabetização. Há convenções que precisam 

ser ensinadas e aprendidas, trata-se de um sistema de convenções com 

bastante complexidade. O estudante (além de decodificar letras e palavras) 

precisa aprender toda uma tecnologia muito complicada: como segurar o 

lápis, escrever de cima pra baixo e da esquerda para a direita; escrever numa 

linha horizontal, sem subir ou descer. São convenções que os adultos letrados 

acham óbvias, mas que são difíceis para as crianças. E no caso dos 

professores dos ciclos mais avançados do ensino fundamental, é importante 

cuidar do letramento em cada área específica. (SOARES, 2003, p.47). 

 

O Projeto Trilhas é muito rico em recursos úteis e fundamentais para o processo 

de letramento, entretanto é preciso atentar também para a necessidade de desenvolver 

atividades que tenham como objetivo reforçar e desenvolver habilidades inerentes ao 

processo de alfabetização. 

Contudo, ao implementar atividades diversificadas de alfabetização e letramento 

às aulas, pude observar a mudança de postura nas crianças da turma. A participação de 

todos os alunos se tornou mais ativa e visualmente mais motivada diante dessa nova 

abordagem metodológica. 

Os momentos de leitura e interpretação textual foram incorporados à minha 

prática habitual como professora, assim como os jogos de linguagem do Projeto Trilhas. 

Ademais, o Programa foi fundamental na construção de conceitos importantes 

para a minha prática pedagógica, representando grande impacto na minha prática 

pedagógica. 

Entretanto, ao repetir esta experiência com as atividades, talvez eu fizesse grupos 

nivelados de acordo com aprendizado e, ao trabalhar uma história, faria atividades 

específicas com cada grupo, variando o nível de dificuldade de acordo com as 

necessidades de cada aluno. 

Mediar o processo de alfabetização e letramento não é tarefa fácil, e ser professora 

de uma turma de alfabetização representou um grande desafio, principalmente por ser o 

início da minha carreira. Contudo, foi também um ano de aprendizado, onde pude 

compreender que cada criança tem seu ritmo próprio e suas especificidades que 

precisam ser respeitadas. 

Deste modo, ao olhar para 2016 e para essa turma de primeiro ano com a 

perspectiva que adquiri ao percorrer este caminho no Programa, eu teria valorizado mais 
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as necessidades individuais das crianças, o seu tempo, o seu ritmo, buscando outras 

formas de especificar as atividades e ajustar os níveis de dificuldade. 

Dentre os resultados positivos, destaco a mudança de postura dos alunos. Antes, 

os alunos que não demonstravam interesse ou prazer em participar das aulas, 

começaram a participar das atividades propostas e com muito entusiasmo. Até chegarem 

ao ponto de perguntar se poderiam ficar sem educação física para ouvir o final de uma 

história ou jogar mais um jogo. 

Sem dúvida, foi muito gratificante ver o interesse dos alunos mudar de direção, 

apontando para a participação ativa das aulas e para a vontade de aprender a ler e 

escrever. 

Destaco a importância do PRD dentro deste processo, pois os cursos, oficinas, 

palestras e minicursos que participei contribuíram para o enriquecimento da minha 

prática. As conversas com a orientadora, a realidade do Colégio Pedro II e os momentos 

de troca com os colegas residentes nortearam o exercício da minha docência, ajudando-

me a transpor e compensar a falta de experiência. 

Assim, pretendo continuar estudando, pesquisando e me aprimorando e, 

sobretudo, refletindo de maneira crítica sobre a minha prática. 

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 

próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo 

concreto que quase se confunde com a prática. (FREIRE, 1996, p.14). 
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