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   APRESENTAÇÃO

LEITURA E ESCRITA:  
PORTAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

O velho Alfredo, cansado, porém sábio, encontrou uma forma simples e clara de estímulo à 
leitura para o assustado, mas curioso, Camilo: ofertar ao menino livros, convencendo-o de 
que ler era fundamental à saúde. Comparou a falta de leitura com uma doença, um mal que 
levava os preguiçosos à morte. O menino prontamente entrou na brincadeira. Disse ao avô 
que seria fácil perceber qual a casa dos não leitores: aquela cujo telhado caia de podre sobre 
suas cabeças. Alfredo, rindo, respondeu: “um bom livro tem de ser um bom livro. Um bom li-
vro em favor de um corpo sem colesterol e de uma casa com o teto seguro” (MÃE, 2011, p. 69).

Se a leitura é vital para manter os tetos das casas de pé, é importante também para o teto da 
escola e para a saúde dos sujeitos que nela habitam. Ler e escrever são atitudes essenciais, 
a base de todos os conhecimentos a serem apreendidos durante os longos anos do percurso 
escolar. Não é preciso lembrar que precisamos da leitura e da escrita para a matemática, 
para as ciências, para a arte. Nessa direção, há muitos anos, estudiosos têm lutado para 
manter firme a assertiva de que ler e escrever são compromissos de todos e não apenas dos 
professores de língua portuguesa (FARACO, 2008; FERRERI, 2010; NEVES et al., 2011).

O grande segredo, ao que parece, está em encontrar um caminho que una a essência visce-
ral da leitura na vida das pessoas ao seu papel insubstituível no processo de apreensão dos 
conhecimentos escolares e na formação dos sujeitos para a vida em sociedade. Há muita 
luta a ser vencida para chegarmos a isso. Portanto, precisamos ir enfrentando as pequenas 
batalhas, criando estratégias para dar acesso à imensidão do mundo que se abre pelas 
portas da leitura. 

Por onde começar? Julgamos que pelo diálogo com os professores que têm nas mãos as 
crianças vinculadas à Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental e, ainda, 
os adolescentes dos anos finais do EF e do Ensino Médio. Nós, professores, precisamos ser 
também leitores. É o óbvio, mas diz a sabedoria popular que o óbvio também precisa ser dito. 
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Nesse sentido, é sabido que a leitura literária, no âmbito da escola, tem sido relegada ao 
dever, “primeiro, a letra morta; depois, quando tivermos aprendido o bastante, e se for o 
caso, virá o prazer...O problema é que depois pode ser demasiado tarde. A literatura, assim, 
ensinada, não costuma dar segundas oportunidades” (REYES, 2012, p. 18).

Considerando o exposto e as certezas que temos de que precisamos estar unidos para abrir 
novos territórios à leitura literária na escola, podemos dizer que foram esses os fatores que 
nos impulsionaram a chegar ao “II Seminário de Educação, Leitura e Escrita – SELE”. En-
xergarmos coletivamente, no quadro da Educação, a leitura como uma atividade prazerosa 
que parece-nos ser a chave para conquistarmos os pequenos e jovens leitores e, de mãos 
dadas, levá-los a avançar por novas descobertas e a conquistar novos terrenos no percurso 
do conhecimento acumulado pela humanidade ao longo dos tempos. 

Podemos fazer isso acompanhando os movimentos do pequeno Daniel Sempere que, em 
uma madrugada fria, foi levado pelo pai a um lugar misterioso no centro histórico de Bar-
celona. Percorrendo infinitos corredores, repletos de livros, foi cativado à leitura com as 
seguintes palavras: “Cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem o es-
creveu, e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro 
troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce 
e a pessoa se fortalece” (ZAFÓN, 2007, p. 9). Que tal? Ficou com vontade de abrir um livro? 
Antes, convidamos você a ler esses Anais, uma pequena batalha na luta pelo empodera-
mento da leitura literária na escola! Junte-se a nós! 

Luana de Gusmão e Marizete Spessatto
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APRESENTAÇÃO DA II EDIÇÃO

O “II Seminário de Educação, Leitura e Escrita – SELE” foi organizado pelo Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), câmpus Garopaba, e pelo 
Centro de Referência em Formação e EaD (CERFEaD), em parceria com as Secretarias Mu-
nicipais de Educação de Garopaba e de Imbituba. Contou, ainda, com o apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) por meio do edital 
PROEVENTOS n. 02/2020.
 
As atividades que fizeram parte da programação deram continuidade às discussões realiza-
das na primeira edição do SELE, proporcionando, além de uma interação qualitativa entre 
professores da Rede Básica de Ensino e pesquisadores de diferentes instituições acadêmi-
cas, reflexões a respeito das práticas de ensino ligadas à leitura, à escrita e à compreensão 
de textos.
 
O SELE também foi resultado de ações de extensão e pesquisa desenvolvidas pelo IFSC. 
Desde 2018, são realizadas edições do curso Leitura: teoria e prática, uma formação conti-
nuada na qual professores da Educação Básica refletem sobre estratégias para ampliar a 
compreensão leitora dos estudantes. Os resultados desse trabalho puderam ser conferidos 
na mostra que levou o mesmo nome do curso (Leitura: teoria e prática). 

O perfil de leitores de estudantes e professores da Educação Básica da região de abran-
gência deste evento também está sendo analisado por meio de estudos realizados pelas 
professoras coordenadoras do SELE. Esses dados permitem pensar em novas estratégias 
formativas, em um ciclo no qual Ensino, Pesquisa e Extensão estejam sempre interligados!

sobre o sele
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A programação desta segunda edição do SELE baseou-se em uma abordagem multidisci-
plinar no que concerne ao trabalho com a leitura e a escrita. Dessa forma, foi possível pro-
porcionar o entrecruzamento da produção científica com as práticas pedagógicas desenvol-
vidas em sala de aula. Esse movimento permite a promoção de novas práticas pedagógicas, 
questionando-as ou comparando-as com as já estabelecidas.
 
Para isso, foi organizada uma programação que contemplasse a dimensão pragmática do 
trabalho com a leitura e a escrita, revelando que o ato de LER, ESCREVER e COMPREENDER 
textos em suas diferentes materialidades não está restrito às aulas de língua materna e, 
sim entrelaçado com todas as áreas do conhecimento.

O II SELE foi realizado de forma virtual nos dias 22 e 23 de julho de 2021. Destaca-se, ainda, 
que a programação completa está disponível no canal do Youtube do IFSC- Câmpus Garopaba.

Acesse em
https://youtube.com/playlist?list=PLEgUtnEeCfYGjVSTZ8x0JYrbqMA1hzboZ



anais - II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, LEITURA E ESCRITA - pag 9

22 DE MARÇO
Abertura oficial | com Contação de histórias e Conferência de abertura
18h - Mesa de abertura
18h30 - Apresentação cultural
19h - Conferência de abertura 

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

23 DE MARÇO
Práticas de leitura na escola: sobre palavras e mundos possíveis
08h30 - Palestra
10h - Intervalo

Linguagem e matemática: percepções a partir da resolução de problemas
10h30 - Palestra
12h - Intervalo 

O papel humanizador da leitura literária no desenvolvimento da criança
13h30 - Palestra
15h - Intervalo

Cinema, infância e educação
15h15 - Mesa-redonda

Cerimônia de encerramento
17h - Cerimônia de encerramento

programação
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TÍTULO 
Nas linhas e entrelinhas da palavra literária:  
a educação para as relações étnico-raciais (ERER)

Palestrante: Profa. Dra. Eliane Debus (Universidade Federal de Santa Catarina) 
Mediação: Profa. Dra. Marizete Bortolanza Spessatto (IFSC-CERFEAD-Florianópolis).

RESUMO 
A palestra buscou demarcar a literatura para infância a partir de três categorias: a litera-
tura de temática africana e afro-brasileira, a literatura afro-brasileira e as literaturas afri-
canas de língua portuguesa (DEBUS, 2017) mapeando escritores e títulos.

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=nMwC0qWOlPk 

resumo da conferência da abertura

ELIANE DEBUS
Graduada em Letras (FUCRI/UNESC), 

Mestrado (UFSC), Doutorado (PUCRS),  

Pós-doutorado (Universidade do Minho). 

Atua como professora na UFSC junto ao 

curso de Pedagogia, Programas de Pós-

Graduação em Educação e Estudos da 

Tradução. Líder do Grupo de Pesquisa 

Literalise e Tutora do PET de Pedagogia.
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TÍTULO 
Práticas de leitura na escola: sobre palavras e mundos possíveis

Palestrante:  Profa. Msc. Denise Guilherme (Instituto Vera Cruz - SP)
Mediação: Profa. Msc. Luana de Gusmão Silveira (IFSC-Garopaba)

RESUMO 
A palestrante abordou a importância do contato com a literatura desde cedo, discutindo 
critérios para a seleção de livros e apresentando algumas das principais práticas de leitu-
ra literária que podem ser utilizadas pelos professores com as crianças desde cedo.

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=IFaiHooLkyk

DENISE GUILHERME
Idealizadora da Taba: empresa especia-
lizada em curadoria de livros infantis e 
juvenis, com foco na formação de leito-
res. Escritora, Mestre em Educação, é 
Professora do Curso de Pós Graduação 
Literatura para crianças e jovens, no 
Instituto Vera Cruz, em São Paulo.  
Com mais de 20 anos de experiência  
em educação, Denise atua como consul-
tora em projetos de leitura e curadoria 
para diferentes organizações.

resumo das palestras
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TÍTULO 
 Linguagem e matemática: percepções a partir da resolução de problemas

Palestrante: Prof. Dr. Antônio Maurício Medeiros Alves (Universidade Federal de Pelotas)
Mediação: Prof. Msc. José Antônio Gonçalves (Secretaria Municipal de Educação de Garo-
paba)

RESUMO 
Será que os alunos precisam aprender a ler para resolver problemas? Será que a mate-
mática contribui para o desenvolvimento da linguagem? A partir dessas duas questões, a 
palestra abordou algumas percepções da relação linguagem e matemática, tendo a reso-
lução de problemas como pano de fundo.

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=J34v98ipl0c

ANTÔNIO MAURÍCIO MEDEIROS ALVES
Possui Licenciatura Plena em Matemática  
e Graduação em Pedagogia, Especialização 
em Educação Matemática e Mestrado e Dou-
torado em Educação. Professor da Universi-
dade Federal de Pelotas. Atua como docente 
do Curso de Pedagogia, na área de Ensino de 
Matemática e nos Programas de Pós-Gra-
duação Ensino de Ciências e Matemática e 
Educação Matemática. Possui experiência  
na educação básica. Atuou como coordena-
dor do PNAIC e como avaliador do PNLD.
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TÍTULO 
 O papel humanizador da leitura literária no desenvolvimento da criança

 Palestrante: Profa. Dra. Ana Maria Esteves
Mediação: Profa. Dra. Marizete Bortolanza Spessatto (IFSC-CERFEAD-Florianópolis)

RESUMO 
O objetivo da palestra foi apresentar os fundamentos teóricos que podem subsidiar o tra-
balho pedagógico no que se refere à formação da atitude leitora da criança com foco na 
leitura literária, considerando que vivemos em uma sociedade grafocêntrica em que as 
crianças têm contato com a cultura escrita desde muito pequenas.

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=VYXhgJa7nss

ANA MARIA ESTEVES
Pesquisadora/colaboradora do CIEC 
– Centro de Investigação de Estudos 
da Criança. Pesquisadora do Grupo 
de Estudos e Pesquisas Infância e 
Contextos Educativos. Pesquisadora 
do Grupo de Estudos e Pesquisas Re-
lações Linguagem, Cultura e Estética 
- GEPEL. Doutora em Educação Bra-
sileira  Universidade Estadual “Júlio 
de Mesquita Filho” – UNESP Estágio 
de Pós-Doutoramento em Educação 
- Universidade de Évora, Portugal.
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LUIZA LINS
Produtora cultural com atuação no 
audiovisual para a infância. Realiza 
a Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis há 20 anos, evento que 
possibilita o acesso gratuito ao cinema 
nacional e internacional para crianças. 
Criou o Circuito de Cinema Infantil 
para levar os filmes da Mostra para os 
municípios de SC e para todo o país e o 
Cineclube Infantil do Cinema do Centro 
Integrado de Cultura. Realizou curtas 
infantis com histórias e brincadeiras de 
crianças da Ilha de Santa Catarina.

TÍTULO 
Cinema, Infância e Educação

Convidadas: Luiza Lins (Diretora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis)
Profa. Ally Collaço (Doutoranda em Educação - UFSC) 
Profa. Karine Joulie (Doutoranda em Educação - UFSC)
Mediação: Profa. Msc. Luana de Gusmão Silveira (IFSC-Garopaba)

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=Rp6vVT96Kk8 

resumo da mesa-redonda
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ALLY COLAÇO
Doutoranda e Mestre em Educação (PPGE/
UFSC). Bacharel em Cinema (UFSC), com ex-
periência de 13 anos na educação básica, como 
professora, curadora e oficineira de cinema 
para crianças, jovens e adultos. Integra o Co-
letivo Tecendo: cultura arte educação (UFSC), 
e representa SC na coordenação da Rede Kino 
- Rede Latino-Americana de Educação, Audio-
visual e Cinema. É pesquisadora interessada 
nas aproximações possíveis entre cinema e 
educação.e pedagógico, atuando com formação 
continuada de professores da Educação Infantil 
e anos Iniciais do Ensino Fundamental.

KARINE JOULIE
Bacharel em Cinema (UFSC), Mestre e douto-
randa em Educação (PPGE/UFSC). Pesquisa 
possíveis interlocuções entre as duas áreas, 
atualmente com foco na formação docente. 
Como produtora cultural, trabalhou em pro-
jetos de mostras e festivais de cinema rela-
cionados à infância e direitos humanos. Como 
educadora audiovisual possui experiência no 
desenvolvimento de cursos e oficinas para 
formação de profissionais da educação.



anais - II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, LEITURA E ESCRITA - pag 16

resumo das atrações culturais

TÍTULO 
A Promessa do Girino

APRESENTADORAS  
Profa. Taís Minae
Profa. Joyce Kwiatkowski

RESUMO 
Lá onde a pontinha do Salgueiro se encontra com o lago, uma lagarta e um girino se apai-
xonaram e, encantados um pelo outro, eles prometeram que nunca iriam mudar. Mas será 
que alguém consegue segurar as mudanças que o tempo traz?

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=PBWfHkAxcTE 

Taís e Joy são contadoras de histórias 
que se encontraram quando realizavam 
atividades para as escolas de Garopaba. 
Em uma feira de livros, compartilharam 
o palco e descobriram uma encantadora 
sintonia. Desde então uniram sua pai-
xão pelas histórias em busca de criar o 
misterioso momento do “Era uma vez” 
e gerar o brilho nos olhos de quem as 
ouve, seja nas praças, seja nos palcos. 
Elas também fizeram vídeos para o canal MyJoy, no YouTube. Ambas cursaram es-
pecialização em Literatura infantil e contação de histórias pelo Instituto FATUM.
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TÍTULO 
“O Quintal da Lia”, de Kelly Fernanda

APRESENTADORES  
Profa. Jucinete Bonifácio Mello (Secretaria Municipal de Educação de Garopaba)
Profa. Bruna Joana Davi (Secretaria Municipal de Educação de Garopaba)
Prof. William Vargas (Secretaria Municipal de Educação de Garopaba)
Profa. Patrícia Vieira (Secretaria Municipal de Educação de Garopaba)
Profa. Eliana Seibel (Secretaria Municipal de Educação de Garopaba)

RESUMO

A história se passa em um quintal onde são apresentadas diversas possibilidades de brinca-
deiras e cantigas para que as crianças possam experimentar juntamente com seus profes-
sores no ambiente escolar. O objetivo era trazer novas descobertas no ambiente de vivência, 
ajudar no desenvolvimento das crianças e ensiná-las a respeitar e valorizar a natureza.

ACESSE EM  
https://www.youtube.com/watch?v=Rp6vVT96Kk8 

A história faz parte do projeto “Mascote 
Lia”, do CEIM Maria das Graças Abreu 
dos Santos. A história foi adaptada em 
versos pelas professoras de contação 
de História e Musicalização da rede 
municipal de Garopaba, Bruna Joana 
David (Especialista em Metodologia, 
saberes e práticas do Ensino: Infantil, 
Fundamental e Médio) e Jucinete Bonifácio Mello (Especialista em Contação de 
História e literatura infantil juvenil), com a participação dos profissionais de educa-
ção física William Vargas (Pós-Graduado em Gestão Esportiva), Patrícia Vieira (Es-
pecialista em psicomotricidade) e Eliana Seibel (Especialista em Psicopedagogia).
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CANTEIRO TINTÓRIO

CAROLINE BÉCCO, CAROLINA DE MEDEIROS, CLÁUDIA CRISTINA MEDEIROS
LAUREN NUNES, MARIANA DRAGO, ROZANE KOCH 

Centro Educacional Infantil Municipal  
Professora Maria das Graças Abreu dos Santos

RESUMO: O projeto “Canteiro Tintório” trata da extração de tintas naturais a partir de elementos da 
natureza. Está sendo desenvolvido em um espaço no CEI onde as crianças da Educação infantil têm 
a oportunidade de estar em contato com os elementos naturais, plantando e cultivando vegetais, 
flores e chás para que possa haver a extração dos pigmentos, a exploração de texturas e aromas 
que a natureza pode nos proporcionar. Esse projeto contempla a modalidade de ensino remoto e 
híbrido. Surgiu a partir do “Quintal da Lia”, uma história criada pelas professoras Jucinete Bonifácio 
Mello e Bruna David João, de Contação de história, e vem ao encontro do tema anual “Comunidade e 
escola em conexão com a natureza, sentimentos e valores”, num ambiente acolhedor e significativo.

JUSTIFICATIVA: Um ano totalmente atípico, desafiador! Foi necessário pensar em propostas que con-
templassem a modalidade de ensino remoto e híbrido. O trabalho com mascotes é marca registrada 
no CEIM Professora Maria das Graças Abreu dos Santos e dele surgiu a ideia de fazer uma história 
cujo nome dado foi o “Quintal da Lia”. Um quintal traz memórias para adultos e crianças e abre 
um leque de possibilidades de investigação, exploração de cores, texturas e aromas ali existentes, 
tornando a aprendizagem das crianças mais significativa. Com o intuito de aproximar e integrar o 
trabalho escola-família, vimos no quintal uma excelente oportunidade uma vez que, partindo da 
realidade da casa das crianças, pudemos conhecer o que cada família tem no seu quintal e, se não 
possuírem um, foi sugerido que fizessem um “cantinho”.

DESENVOLVIMENTO: As crianças das referidas creches iniciaram o ano letivo de forma presencial, 
em abril de 2021, e desde a adaptação conseguimos, aos poucos, introduzir as propostas referentes 
ao projeto, tais como exploração dos elementos naturais como pedrinhas, folhas, gravetos, semen-
tes e algumas extrações de pigmentos como terra, feijão e café. 

Para as crianças que ainda estão no modelo remoto, foi sugerido que realizassem em casa, no 

PROJETO FINALISTA
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seu quintal, ou que criassem um pequeno espaço para as atividades, caso não tivessem um. Além 
disso, elas apresentaram o seu pátio e escolheram o que gostariam de plantar na escola. Todo o 
planejamento tem como norte a BNCC, com seus campos de experiências, objetivos e direitos de 
aprendizagem. Nossa intenção é que todos da comunidade escolar tenham acesso ao conhecimento 
desenvolvido, adicionando mais um capítulo à história “Quintal da Lia” e fazendo com que as crian-
ças descubram novas possibilidades de tintas, brincadeiras e exploração da natureza, despertando 
a consciência de zelo e respeito pelo nosso meio ambiente.

A faixa etária das crianças é de dois anos de idade e o nosso projeto atua com um cunho interdisci-
plinar, pois as disciplinas de Educação Física e Contação de história também fazem parte desta jor-
nada, além de perpassar por todos os campos de experiência. O projeto tem previsão para finalizar 
em dezembro e a nossa intenção é criar um espaço colaborativo dentro do nosso quintal da escola, 
em que as crianças tenham a oportunidade de explorar, plantar e cuidar. 

Nesse sentido, será feito o plantio de vegetais como cenoura, repolho roxo, beterraba, flores va-
riadas e estamos reorganizando o espaço de chás e a horta que a escola já possui. Para ir além da 
alimentação e proporcionar um espaço favorável, o contato com a natureza e com possibilidades de 
descobrir cores naturais, texturas e aromas é essencial. Ademais, as crianças atuam como cientis-
tas, em busca do que acontecerá, realizando seus experimentos, por exemplo, pinturas rupestres 
com terra, como os nossos ancestrais realizavam no início da escrita. 

Realizamos, ainda, a extração dos pigmentos naturais com feijão e tomate; pinturas com a borra 
de café e terra. Iniciamos realizando a exploração da terra, perpassando pela investigação das tex-
turas, com ela seca e molhada, seu aroma e a extração da tinta: “É lama”, disse o João, e seguiu 
manipulando. 

Observamos a germinação do feijão, iniciado pela clássica história “João e o pé de feijão” e a pos-
terior exploração dos grãos que, depois, foram plantados pela turma. Nossos pequenos cientistas 
perceberam o desenvolver, desde a germinação e o crescimento e depois extraímos o pigmento 
para registrar as marcas. Para as crianças na modalidade remota foram encaminhados vídeos com 
os registros da turma do presencial, apresentação da história e a música “João e o pé de feijão”. 

As famílias mostraram-se envolvidas e as crianças curiosas para ver seu pequeno feijãozinho cres-
cer. Conforme relato de uma família que optou pela modalidade remota, Dutza D. afirmou: “Os fei-
jões irão crescer quase até o céu, eu vou subir, subir, subir.” Em sala de aula, deixamos o grão de 
molho e, no outro dia, fomos observar o que havia acontecido. Algumas ficaram curiosas, pensando 
que já estava pronto e que iríamos comê-lo, então, o transferimos de recipiente e foi separada uma 
pequena porção para cada criança adicionar cola branca, mexer e pintar: “Que cheiro estranho!”, 
disse Noah, e completou: “Olha! Dá para pintar!”.
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Com a tinta do café, as crianças se mostraram interessadas e muito concentradas, pois elas mani-
pularam e sentiram a textura e o aroma característico do café e espalharam na folha. “Hum... café. 
Minha mãe adora!”, disse Mariah. Elas mesmas produziram a tinta e criaram sua arte, participando 
ativamente de todo o processo, explorando não só as cores, mas, também, as texturas, os sabores 
e os cheiros!

Há a intenção de transformar o projeto em um capítulo do livro “Quintal da Lia”, a fim de permitir 
às crianças participarem com seus registros, repassando informações de como podemos realizar 
a produção de tintas naturais, partindo dos elementos encontrados no quintal de casa e da escola, 
produzidos pelas crianças e para as crianças. Além disso, contamos com o apoio das novas tecnolo-
gias, tanto para a pesquisa de imagens e informações, quanto para a comunicação com as crianças 
que estão na modalidade remota. Estamos em fase inicial do desenvolvimento do projeto que tem 
como pilar a BNCC, os cinco campos de experiências e objetivos são adequados à faixa etária para 
crianças bem pequenas. 

No campo “eu, o outro e nós”, destacamos o objetivo de demonstrar atitudes de cuidado e solida-
riedade na interação com crianças e adultos; no campo “gesto e movimento”, o nosso objetivo foi 
desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, recortar, entre outros; em “traços, cores, sons e formas”, priorizamos o objetivo 
de traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando tintas e utilizando materiais variados 
com possibilidades de manipulação (argila e terra), explorando cores, texturas, superfície, planos 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais; em “escuta, fala, pensamento e imaginação”, 
o objetivo é dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, opiniões, necessidades e 
sentimentos. Por fim, no campo “espaço, tempo, quantidades, relações e transformações”, desta-
camos o objetivo de explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar e remover) na 
interação com o mundo físico, compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e fora dela.

Assim, já podemos perceber que as crianças estão se expressando com mais segurança e confiança 
ao manipular os elementos oferecidos. No início do projeto, algumas apresentavam receio e isso era 
percebido através das suas linguagens, ora verbalizado, ora corporalmente. Além disso, podemos 
verificar que a turma está engajada, se comunicando, criando hipóteses e auxiliando um ao outro. 
O projeto “Canteiro Tintório” terá continuidade até o final do ano letivo de 2021 e colorirá algumas 
páginas do futuro livro “ O Quintal da Lia”.

PALAVRAS-CHAVE: Tintas naturais; Natureza; Exploração
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Fonte: Os autores, 2021.
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ERA UMA VEZ...

FABRÍCIA DE SOUZA PAGNAN SILVEIRA, SANDRELE BOTZAN MARIA MARTINS
SILVANA DILMA INNOCENTE 

Centro Educacional Municipal Vice-Prefeito Cecílio Couto Silveira

RESUMO: Sempre acreditamos no potencial da parceria família e escola. Nesse período de estudo 
durante a pandemia, não só os professores estão mostrando seu valor, compromisso e engajamen-
to pela aprendizagem das nossas crianças, mas as famílias também vêm realizando com compro-
metimento e motivação, dando o seu melhor, em um trabalho conjunto. Nunca houve um movimento 
tão grande e de tanto esforço e compromisso das famílias com a escola em nosso país, e olha que 
nunca estivemos tão juntos e presentes, famílias e professores, como agora na modalidade de en-
sino alternado e no 100% remoto. 

JUSTIFICATIVA: Por meio da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, 
explorá-lo, decifrar os sentimentos e as emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da exis-
tência. Pode, desta forma, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos 
significativos de seu processo de aprendizagem. 

Acreditamos que a prática da leitura nos leva a uma área totalmente apropriada chamada de ima-
ginação. Através de nossa imaginação somos estimulados a desenvolver nossa criatividade, nossa 
empatia, a trabalhar a memória, a promover o desenvolvimento do vocabulário, tudo isso favorecen-
do a estabilização de formas ortográficas, revelando a importância da escuta atenta, despertando o 
prazer da leitura,  aguçando o potencial cognitivo do aluno, possibilitando a ele o acesso aos diver-
sos tipos de leitura na escola e buscando efetivar, enquanto processo, a leitura e a escrita, além de 
diminuir o estresse. 

Sendo assim, a vivência de um projeto de leitura é uma boa indicação para todos os níveis de apren-
dizagem, principalmente, nesse momento em que vivemos uma pandemia mundial. Uma das for-
mas de ter contato com sentimentos é através das histórias. Quando escutamos uma história, pode-
mos sentir emoções como tristeza, raiva, irritação, medo, alegria, bem-estar, insegurança, espanto 
e várias outras emoções. 

As histórias são, com certeza, uma ferramenta que estimula a aprendizagem de forma efetiva. 
Quando a história é contada, o ouvinte se predispõe a aumentar o seu tempo de atenção e, assim, 
consegue se concentrar mais nela do que em outras atividades. Para isso, contudo, é muito impor-
tante seguir alguns passos que vamos comentar a diante. 

PROJETO FINALISTA
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Outra coisa importante é saber que ouvir histórias desenvolve muito a capacidade de imaginação. 
Você já parou para pensar em quantos problemas as crianças de hoje vão ter que resolver no fu-
turo? Pois é! Elas terão que ter muita imaginação e curiosidade! O objetivo é fazer com que esse 
aluno ouvinte amplie a diversidade de gêneros textuais, desenvolva a escuta, a prática da leitura e o 
desejo de ler, a compreensão da história,  e aumente seu repertório de textos de boa qualidade. Com 
isso, pretendemos incentivar as crianças a lerem mesmo quando ainda não sabem ler convencio-
nalmente, a realizar atividades de leitura que exigem reflexão sobre a escrita, a ilustrar e a recontar 
histórias, partilhando seu conhecimento na oralidade. 

Sabemos que o hábito de leitura depende de outros elos no processo de educação. Sem ler, o aluno 
não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicio-
nar-se. Assim, estimulando a leitura, faremos com que os alunos compreendam melhor o que estão 
aprendendo na escola e o que acontece no mundo em geral, permitindo a eles que enxerguem um 
horizonte totalmente novo. 

Neste projeto, trabalhamos as seguintes habilidades descritas na BNCC: (EF15LP09) expressar-se 
em situação de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo inter-
locutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado; (EF15LP10) 
escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário; (EF12LP01) ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização; (EF15LP03) 
localizar informações explícitas em textos; (EF01LP01) reconhecer que textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de cima para baixo da página; (EF01LP03) observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

DESENVOLVIMENTO: Durante a história, utilizamos entonação de voz atraente, sem exageros, crian-
do suspenses, fazendo caras e bocas diferentes, usando o drama e as emoções. Por exemplo: lendo 
uma palavra ou frase triste, fazemos cara de triste; lendo uma palavra ou frase alegre, cara de ale-
gre, movimente o corpo, olhos, mãos, braços e a boca. As atividades foram desenvolvidas para aten-
der à necessidade de aprender a oralidade. As crianças levam na sacola literária um livro escolhido 
por elas e permanecem com esse livro durante a semana que estão em casa no sistema alternado. 
A família, por sua vez, realiza a leitura em casa para a criança ouvir a história que escolheu. 

Na semana que ela retorna para a escola, a professora realiza uma conversa com a turma para sa-
ber qual criança deseja contar a história que ouviu em casa. Prontamente, alguém levanta sua mão 
e vamos ouvir a compreensão que ela teve do livro que escolheu e ouviu com a família. É gratificante 
ouvir a história ser recontada por essa criança e ouvi-la expressar tudo que compreendeu. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Escola; Família. 
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Fonte: Os autores, 2021.
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O COTIDIANO COMO FORMA DE NARRAR  
AS INTERAÇÕES E AS BRINCADEIRAS  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

GRACIELA DA SILVA SALGADOS 
CEI Acácio Bento

RESUMO: Narrar as vivências das crianças na Educação Infantil, a partir da escuta e da observação 
atenta, é uma forma de garantir os Seis Direitos de Aprendizagem previstos na BNCC, bem como de 
pôr em prática os Campos de Experiência, pois eles constituem-se de ações que estruturam o currí-
culo cujos eixos norteadores são as Interações e a Brincadeira. Nesse sentido, o lugar da professora 
de infâncias é de um adulto propositivo que prepara o espaço, pensa nos materiais e promove um 
tempo qualitativo para que as crianças vivam experiências e consolidem aprendizagens importantes 
para compreender como é viver e conviver em coletividade. 

Os pontos levantados justificam a concepção de que o cotidiano é o fio condutor das aprendiza-
gens na Educação Infantil, sendo necessário estarmos atentos aos diferentes modos pelos quais 
as crianças encontram para se relacionar, aprender e interagir com seus pares - sejam as outras 
crianças (mais velhas ou mais novas) ou os adultos da instituição. Nas ações cotidianas ouvem his-
tórias, conversam, cantam, rabiscam com diferentes riscantes e em diferentes superfícies, desen-
volvendo, assim múltiplas linguagens. As aprendizagens na Educação Infantil são organizadas por 
meio dos Campos de Experiências e têm as crianças como centro do planejamento, sendo sujeitos 
que precisam da escuta e observação atenta da professora. 

Diante disso, a ação de comer é currículo, a chegada e saída da instituição é currículo, brincar e 
interagir é currículo, andar pelos corredores e pátio da instituição infantil é currículo e, por estes 
momentos terem tanta importância, são motes de narrativas. O que se apresenta aqui são alguns 
desses olhares atentos na vida cotidiana de duas crianças da turma de creche 01, do Centro de Edu-
cação Infantil Acácio Bento, do matutino. A imagem um (1) narra o momento da refeição; a imagem 
dois (2) narra um momento proposto e conduzido pela professora regente; e a imagem três (3) narra 
um momento optativo, ou seja, quando as crianças estão gerenciando suas ações brincantes confor-
me seus interesses e investigações. A avaliação desses e outros momentos da cotidianidade da tur-
ma são refletidos no diário de bordo da professora regente, instrumento este que serve, para ana-
lisar as observações e construir as narrativas obtidas através da fotografia e do vídeo documental.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Contextos significativos; Docência na Educação Infantil.IMAGENS 
DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
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Imagem 1 - Pequenas grandes coisas
Imagem 2 - Cadê a cor que estava aqui?
Imagem 3 - Investigando borboletas

Fonte: A autora, 2021.
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BRINCADEIRAS DE QUINTAL

PATRÍCIA VIEIRA PINHEIRO
WILLIAN VARGAS PAES

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria das Graças Abreu dos Santos

RESUMO: O presente projeto foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2021 a partir da ne-
cessidade de integrar as propostas das atividades remotas com as que estavam sendo realizadas 
de forma presencial, no Centro Municipal de Educação Infantil Maria das Graças Abreu dos Santos. 
A proposta surgiu na primeira reunião de planejamento, na qual, junto com as professoras de Con-
tação de histórias e musicalização, Bruna e Jucinete, os professores de Educação Física, Eliana, 
Patrícia e William, decidiram que trabalhariam, com as crianças da creche e do pré-escolar, as 
brincadeiras vivenciadas na história “O quintal da Lia”, escrita pela diretora Kelly Cristina. Assim, 
deu-se início às atividades de quintal. Primeiramente, as professoras contaram a história e, as-
sim, começamos as propostas das brincadeiras que a “mascote Lia” realizava com seus amigos no 
quintal. Foram feitos vídeos que eram encaminhados às famílias para realizarem as atividades em 
seus quintais e, ao mesmo tempo, nós, professores, realizávamos as atividades com as crianças no 
quintal do CEI, sempre acompanhados pelas mascotes, que são bonecos de pano que recebem uma 
identidade de cada turma e ficam com eles por todo o ano letivo.

JUSTIFICATIVA: Segundo Vygotsky (1998, p. 123), “o brincar cria a chamada zona de desenvolvimento 
proximal, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu. Ao 
brincar, a criança se apresenta além do esperado para a sua idade e mais além do seu comporta-
mento habitual”. Ainda segundo o autor, o brincar também libera a criança das limitações do mundo 
real, permitindo que ela crie situações imaginárias. 

A proposta vem acompanhada de uma história na qual a mascote do CEI vivencia diversas brinca-
deiras que realiza no quintal da sua avó Maria, assim, as crianças ficam um pouco longe das tecno-
logias que estão deixando essa geração sedentária de atividades físicas. 

O projeto foi iniciado com as crianças que estavam em atividades remotas e ampliou-se para as que 
iniciaram o ano letivo de forma presencial. O início das atividades teve como visão final as Olimpía-
das, que neste ano de 2021 acontecem em Tóquio, no mês de julho. As crianças do CEI vão encerrar 
o projeto das brincadeiras de quintal com as Olimpíadas em formato de projeto interdisciplinar com 
o nome “Olimpíadas de quintal.”
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DESENVOLVIMENTO: Iniciamos nossa proposta com o envio de uma música para as famílias de au-
toria do grupo “Quintal Dominó”, que trata sobre brincadeiras de quintal. Como atividade, foi pedido 
que eles apresentassem quem tinha um quintal em casa. Com isso, as professoras de contação de 
histórias deram início à contação de “O quintal da Lia”. Assim, os professores puderam iniciar as 
primeiras brincadeiras com as crianças a fim de trabalhar movimentos corporais, emoções, neces-
sidades e desejos, permitindo a apropriação de gestos e movimentos da sua cultura. 

O jogo de bolinhas em baldes coloridos, que Lia realizava no quintal da história, foi proposto com o 
objetivo de trabalhar as cores, arremesso e as brincadeiras típicas locais. Para as atividades reali-
zadas em casa, foi dada às famílias a opção de usarem diversos objetos. Construíram bolinhas com 
papel, sacola e até meias; lançaram as bolinhas em baldes coloridos, panelas ou em caixas. 

A mesma proposta foi trabalhada de forma presencial, quando os professores realizam circuitos 
no quintal do CEI e as crianças trabalharam as cores com bolinhas e com o lançamento de diversas 
formas. Brincamos de esconde-esconde, dirigimos com tampas de panela, brincamos de cantigas 
de roda, estátua no quintal, jogo da memória, qual a sua brincadeira preferida no quintal, pula rio 
encantado, dançando no quintal com e reconhecendo as partes do corpo, e atividades que ainda se 
desenvolveram durante este primeiro semestre, com o intuito de trabalhar os campos de experiên-
cia e os direitos de aprendizagem. 

O principal campo de experiência da BNCC trabalhado durante o projeto é o corpo, o gesto e o mo-
vimento de forma interligada aos direitos de aprendizagem. Todas as brincadeiras de quintal traba-
lhadas durante este projeto foram retiradas do protótipo do livro “O quintal da Lia”. 

Piaget (1971, p. 67) diz que “Quando brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compro-
misso com a realidade, pois a sua interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da 
função que a criança lhe atribui”. A partir do brincar, a criança expande a sua imaginação, levando-a 
a criar fantasias imaginativas, podendo compensar as pressões que sofre no seu cotidiano. O proje-
to se interliga às “Olimpíadas de quintal” e nosso intuito é trabalharmos as brincadeiras holísticas 
dentro da realidade de um Centro Educacional Infantil e, ao mesmo tempo, proporcionar a vivência 
e a experiência de modalidades olímpicas adaptadas para cada faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Brincadeiras; Imaginação.
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Imagem 1 - Lançamento de bolinhas
Imagem 2 - Esconde-esconde
Imagem 3 - Dirigindo com tampas de panela

Fonte: Os autores, 2021.
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CONTOS E LENDAS DE GAROPABA

JOSIANE FARACO DA LUZ
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria das Graças Abreu dos Santos

RESUMO: O presente projeto visa apresentar a construção do livro “Contos e lendas de Garopaba” 
sob a perspectiva do olhar das crianças da Educação Infantil com cinco anos de idade. O livro foi 
reescrito a partir de vivências com moradores locais que através das histórias contadas ensinaram 
aos pequenos a cultura do município, possibilitando a eles relacionar o passado e o presente. Du-
rante a realização do projeto, as crianças brincaram e exploraram os lugares que foram visitados, 
ampliaram a linguagem oral ao participar das escritas coletivas e desenvolveram a coordenação 
motora ao realizar os registros utilizando materiais variados para a ilustração do livro. 

JUSTIFICATIVA: Em 2019, o Centro Educacional Infantil Municipal Professora Maria das Graças Abreu 
dos Santos trabalhava o terceiro subtema do projeto anual intitulado “Instituição, família e comuni-
dade: trilhando nosso lugar, construindo saberes”. Para levar o conhecimento aos pequenos, ele-
gemos trabalhar os “Contos e lendas de Garopaba”, por serem gêneros textuais que mexem com a 
imaginação e a criatividade das crianças, possibilitando também conhecer e explorar alguns luga-
res, fazendo um parâmetro entre o passado e o presente. 

Inicialmente, o projeto pretendia fazer saídas de campo para ouvir algumas histórias de nossa cida-
de através da interação com alguns moradores de Garopaba. As propostas desenvolvidas passaram 
por todos os campos de experiências e as crianças tiveram a curiosidade instigada, fizeram ques-
tionamentos sobre os seres vivos e a natureza e fenômenos naturais, se aventuraram nas dunas 
e na praia, descobrindo suas potencialidades corporais, manipularam materiais variados para os 
registros gráficos, ampliando a coordenação motora, perceberam a importância de ouvir e refleti-
ram sobre suas falas ao participaram das escritas coletivas. Enfim, vivenciaram e experimentaram 
emoções como protagonistas dessa literatura.

DESENVOLVIMENTO: Durante alguns anos, a Secretaria Municipal de Educação de Garopaba traba-
lhou a valorização da cultura local, propondo às escolas o desenvolvimento de projetos que permi-
tiam às crianças se apropriarem deste conhecimento. Em busca destes conhecimentos, a turma do 
pré-escolar, composta por vinte crianças com cinco anos de idade e uma professora, se propôs a 
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conhecer um pouco do município de Garopaba através das histórias e das vivências com moradores 
locais, as quais levavam todos a uma viagem ao mundo da imaginação. 

O projeto “Contos e Lendas” teve início a partir de uma conversa com a mascote Juca (boneco de 
pano que acompanha a turma durante o ano letivo), que estimulou nas crianças a curiosidade em 
conhecer um conto de um morador de Garopaba. Após a curiosidade incitada, foi o momento de 
combinar o dia em que iríamos fazer a visita ao morador, o senhor Joaquim, para ouvir o primeiro 
conto. A ansiedade era grande! 

Aproximando-se do dia da saída de campo, foi necessário nos organizarmos com a turma para 
marcar no calendário o dia da visita, sondar os conhecimentos prévios das crianças a respeito do 
trajeto que seria feito observando, no mapa turístico de Garopaba, o caminho a ser percorrido até 
lá. Chegou o grande dia e lá fomos nós! Ao chegarmos, fomos recebidos pelo senhor Joaquim, mais 
conhecido por “seu Cunha”, que nos contou a história “O caneludo do casqueiro”. 

Enquanto contava a história, o olhar das crianças era atento: primeiro, o silêncio, e depois, a curio-
sidade de fazer perguntas. A alegria foi tão grande que não ficou só por esta e acabamos ouvindo 
outras histórias: “O lobisomem”, “Boitatá” e “A mulher de branco”. Ao fim das narrativas, fomos até 
a praia do Vigia para conhecer e observar a Pedra do Casqueiro. 

Depois de explorar o ambiente e saciar um pouco mais da curiosidade das crianças, retornamos para 
a sala de aula e nos deparamos com um desafio: tínhamos mais de um conto para escrever e ilustrar. 

Em comum acordo, fizemos uma votação para escolher qual história seria a primeira a ser escrita e 
o conto do “Lobisomem” foi o ganhador. Antes dessa tarefa foram lidas diversas histórias para que 
pudessem perceber que elas não iniciam da mesma maneira. Posteriormente, sentados em roda, 
conversamos sobre as narrativas ouvidas, o que mais chamou a atenção de cada um e suas opiniões. 

Em seguida, as crianças foram estimuladas a responder algumas perguntas: Quais são as persona-
gens da história? Onde tudo acontece? Era manhã, tarde ou noite? O que acontece com o persona-
gem ou personagens? Como termina a história? Esses e outros questionamentos colaboraram na 
construção do texto. Depois da lenda escrita, partimos para o registro gráfico, realizado com tinta 
guache. Essa mesma metodologia foi usada para a escrita das lendas “Boitatá”, “A mulher de bran-
co” e “O caneludo do casqueiro”, sendo que os registros gráficos foram diferentes para cada um. 

O mesmo processo aconteceu quando fomos ao bairro Areias de Macacu ouvir o conto “A galinha 
dos ovos de ouro”, contado pela moradora Josiane, e ao bairro Costa do Macacu ouvir o conto “A 
montanha encantada”. Alguns contos/lendas foram contados em nossa instituição, pois recebemos 
Andresa, que nos prestigiou com o conto “O roncador”, Fernando Bitencourt, que nos ensinou o 
conto “A procissão dos mortos”, e Renan, que nos visitou para contar a lenda “A luzinha da chácara”.
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A cada escrita realizada foi visível a evolução da oralidade, a riqueza de detalhes que as crianças 
traziam durante a construção do texto, o aproveitamento do tempo, a participação na contribuição 
das escritas, o interesse e a preocupação em saber se sua fala estava no texto ao pedir à professora 
que fizesse constantemente a leitura na medida em que a escrita acontecia. 

Inicialmente, a proposta era compilar os textos com registros gráficos e anexar às demais ativi-
dades. No entanto, durante os planejamentos, quando era feita a menção do trabalho, viu-se por 
alguns colegas, pela direção e coordenação, a riqueza desta atividade e surgiu a ideia de transfor-
mar este trabalho em uma bela e divertida obra literária, vindo ao encontro da prática de nossa 
instituição que já tem cinco livros lançados. Quando recebi a mãe de uma aluna, que relatou querer 
presentear as crianças, falei da sugestão do livro e ali se materializou o livro “Contos e lendas de 
Garopaba”, título escolhido por meio de votação realizada pelas crianças. 

Para a produção do livro, foi necessário trabalhar outras informações com as crianças, por exem-
plo, apresentação das partes de um livro (capa, contracapa, prefácio, agradecimentos, autores e 
ilustradores), noções do trabalho de uma gráfica para que entendessem a grandeza que é produzir 
um livro e a importância da participação de cada um, sendo eles os autores e ilustradores dessa 
obra. O projeto foi finalizado com a apresentação do livro durante o “2° Aparadinho Literário”, que 
aconteceu no dia 11 de dezembro de 2019, em nossa instituição. Infelizmente, com a chegada da pan-
demia, não realizamos o lançamento oficial, mas esperamos que isso aconteça em breve.

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Brincadeiras; Imaginação.

I
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Imagem 1 - Livro “Contos e lendas de Garopaba”
Imagem 2 - Representação do conto “Lobisomem”
Imagem 3 - Saída de campo para apresentar a lenda “A montanha encantada”

Fonte: Os autores, 2021.
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DIVERSÃO EM FORMA DE POEMA

ALINE DOS SANTOS RODRIGUES, ANA PAULA RAUPP, EDUARDA DOS PASSOS GONÇALVES
 INDIANA BECKER MACHADO, THAYNARA ZILZ

Escola Municipal de Ensino Fundamental Aduci Arbues do Nascimento

RESUMO: De acordo com as propostas de ensino organizadas na escola, pensamos em desenvolver 
um projeto que interligasse os componentes curriculares Língua Portuguesa e Educação Física 
e que incentivasse e aprimorasse a leitura e a escrita de nossos alunos. Dessa forma, surgiu o 
projeto “Diversão em forma de poema”, que traz como objetivo a criação de um poema musicado 
e um podcast. As ações propostas estão em consonância com a BNCC e, para atender à habilidade 
EF35EF09, “Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo”, o poema ganhará 
uma coreografia. O projeto é desenvolvido e articulado com as turmas 4º e 5º ano, durante as aulas 
de língua portuguesa, com as professoras regentes e, durante as aulas de educação física, com a 
respectiva professora, assim desenvolvendo, ainda, as seguintes habilidades: (EF35LP03) “Identifi-
car a ideia central do texto, demonstrando compreensão global”; (EF35LP07) “Planejar, com a ajuda 
do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutu-
ra; o tema e assunto do texto”; (EF35EF09) “Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil 
e do mundo”; (EF35LP28) “Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas”. 
Durante a execução do projeto, sugerimos que os alunos escrevessem sobre seus lugares de vivên-
cia, como o ambiente escolar e a comunidade. O projeto foi iniciado durante as aulas de Educação 
Física, nas quais os alunos se reuniram para a criação do poema e, posteriormente, criarão a melo-
dia e a coreografia. Serão desenvolvidas, ainda, as habilidades dentro do contexto da Educação Físi-
ca, na qual a professora apresenta o objeto do conhecimento “dança”. Na continuidade, as profes-
soras regentes irão promover atividades de leitura e escrita através da criação do “Podcast Aduci”, 
que trará narrações dos conteúdos desenvolvidos, contações de histórias, canções, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto; Poema; Coreografia.

I
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Fonte: Os autores, 2021.



anais - II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, LEITURA E ESCRITA - pag 40

PROJETO “ENCURTANDO DISTÂNCIAS”
ELIANE DA MOTTA NUNES, PATRÍCIA TOLEDO RAMOS

VERA REGINA SOARES DOS SANTOS
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinguirito

RESUMO: A Pandemia do Covid-19 afastou as crianças da escola, espaço de fundamental importância 
para as interações e para o desenvolvimento de habilidades. Rapidamente, percebeu-se que os alu-
nos demonstravam certa ansiedade por estarem em casa, com atividades remotas e sem a possibi-
lidade de interagir com colegas e amigos. Nesse sentido, o projeto “Encurtando Distâncias” surgiu 
com o objetivo de proporcionar aos alunos um jeito novo de fazer amigos, ou seja, correspondência 
por meio da troca de cartas. Isso mesmo, escrever cartas na era tecnológica teria que fazer sentido 
para o escritor e para o leitor em um momento tão adverso. Por isso, a ideia foi conhecer pessoas 
pela simples razão de “conversar”. 

A comunicação por cartas ocorreu para encurtar a distância entre alunos de uma escola do centro 
da cidade e uma escola de um bairro distante. As duas unidades educativas, pertencentes à rede 
municipal de ensino de Garopaba (SC), denominam-se EMEF Salomão, do Bairro Canto da Penha, 
e a EMEF Pinguirito, localizada no Bairro Pinguirito, no centro da cidade. Foi possível trabalhar, 
além do gênero textual, com sua estrutura e características de uso, leitura e escrita autônoma, 
compreendendo a sua finalidade e a sua circulação. Assim, as crianças conheceram um gênero do 
discurso pouco usado na atualidade devido aos recursos tecnológicos.

A expectativa aconteceu mesmo antes de escreverem e de receberem as primeiras cartas, pois 
conhecer alguém da forma proposta era um grande desafio. Com a ajuda das professoras das duas 
escolas que realizaram o intercâmbio, os alunos deram início a uma linda amizade por correspon-
dência, falando um pouco de suas vivências, suas alegrias e de suas chateações devido ao isolamen-
to social. Houve, também, a troca de fotos a fim de personalizarem o contato.

Deste modo, verificamos que a leitura com fluência teve avanços significativos, pois os alunos com-
preenderam a importância dos sinais de pontuação, dos parágrafos e do ritmo como forma de enten-
der o que a(o) amiga(o) estava comunicando através das palavras, assim como foi possível desenvol-
ver a escrita autônoma para que o novo amigo entendesse o que estava materializado na carta.

PALAVRAS-CHAVE: Intercâmbio; Cartas; Amigos.
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Fonte: Os autores, 2021.
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LENDAS DE ÁGUA E AREIA  
– HISTÓRIA DO NOSSO LUGAR

DANIELA SCARTAZZINI
E.M.E.F. Januário Domingos Ferreira

RESUMO: A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nas temáticas da infância, a cultura de 
cada região, contexto, comunidade ou local onde cada criança nasce, cresce e se educa é essencial 
para sua formação integral. A região de Garopaba e Imbituba é repleta de lendas e histórias mar-
cadas pela beleza e pela ludicidade. A difusão destas histórias e lendas, que constituem a origem 
da formação cultural da comunidade, fortalece os laços e qualifica o reconhecimento da tradição e 
da formação de uma população, além de valorizar as pessoas que construíram e constroem esse 
lugar. Neste sentido, trazer a público essas manifestações é de extrema relevância cultural, social 
e humana e justifica este projeto. Com base na BNCC, trabalhamos as áreas de conhecimento re-
lacionadas às linguagens: música e artes integradas. Considerou-se como direito de aprendizagem 
e desenvolvimento na educação infantil: Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e 
cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar 
e em seu contexto familiar e comunitário. O Campo de Experiência enfatizado foi: O eu, o outro e 
o nós e Traços, sons, cores e formas. Saliento, nas Competências Específicas de Linguagens para 
o Ensino Fundamental: Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 
cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da 
realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Habilidades exercitadas: 
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 
em especial, a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens ar-
tísticas. (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos cons-
titutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. (EF15AR14) Perceber e 
explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apre-
ciação musical. Este projeto está planejado para ser executado em dois bimestres. A apresentação 
do projeto em sala de aula virtual iniciou-se com a abordagem do processo de formação das Lendas 
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Brasileiras. Nesse contexto, foram trabalhadas lendas de origem indígena, europeia e africana. De-
senvolveu-se juntamente com estas o estudo de canções, formas sonoras e instrumentos musicais 
relacionados às etnias mencionadas. Posteriormente, iniciou-se a apresentação das lendas locais 
e, juntamente com elas, aspectos da cultura histórica local como o feitio do fio de algodão e o tear, o 
folguedo do Boi de Mamão, as bonecas de mamoneira, a ratoeira e a fabricação e utilização do fio de 
tucum. Saliento que todas as atividades realizadas nas aulas virtuais são filmadas e encaminhadas 
para os grupos de alunos para que, desta forma, haja um amplo acesso de todos. A disciplina de 
Contação de História e Musicalização não tem caráter avaliativo, porém, são sugeridas atividades 
de musicalização e de contação de história nas quais as crianças são filmadas realizando as ativi-
dades propostas e, dessa forma, é possível acompanharmos seu envolvimento, desenvolvimento e 
progressão, bem como sua impressão e interação com os saberes trabalhados.

PALAVRAS-CHAVE: Lendas locais; Identidade individual, social e cultural; Patrimônio cultural.

IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
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Fonte: A autora, 2021.
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PROJETO “MEU QUERIDO DIÁRIO”
VERA REGINA SOARES DOS SANTOS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinguirito

RESUMO: Atualmente, um dos maiores desafios para uma(um) professora(or) em sala de aula é 
desenvolver nas crianças, ainda pequenas, a habilidade de lidar com suas emoções. Em março de 
2020, quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia de COVID-19, iniciando 
um longo período em que os alunos precisaram ficar em casa com atividades remotas, tive uma 
grande preocupação em relação à saúde mental dessas crianças. Essa foi a minha primeira moti-
vação: oportunizar que as crianças refletissem sobre o que estão sentindo, sobre o momento que 
estão vivendo e o que poderia estar causando uma chateação, já que suas rotinas foram viradas do 
avesso, sem aviso prévio. 

Junto a essa preocupação veio a possibilidade de trabalhar com a escrita espontânea, grafia e pon-
tuação correta, e o reconhecimento do gênero diário, com sua estrutura e finalidade. Não tínhamos 
ideia de que a quarentena se prolongaria, então, no decorrer dos dias, foram apresentadas diversas 
publicações que trazem o “diário”, permitindo que pudéssemos ampliar algumas aprendizagens 
como rimas, aumentativo e diminutivo das palavras, feminino e masculino, órgãos do sentido. Esse 
trabalho resultou em um aprendizado muito significativo, desenvolvendo a sensibilidade, a criativi-
dade, a escrita espontânea, e a leitura.

DESENVOLVIMENTO: Inicialmente foi apresentado às crianças o gênero diário. Foi mostrada a capa 
do livro “Diário de Julieta”, de Ziraldo, com o objetivo de provocar expectativas em relação ao texto, 
personagem, título, imagem etc. e, em seguida, a proposta para a construção do diário que, naquele 
momento, seria como ter um amigo para conversar e contar sobre alegrias, tristezas, medos, frus-
trações e outras emoções e sentimentos que, porventura, viessem a surgir. As crianças precisavam 
compreender o diário como uma forma de melhor amigo, que apenas nos escuta e que pode guardar 
até um segredinho. As crianças puderam produzir uma capa diferente para o diário e contaram com 
o meu incentivo, que também fiz o meu. 

A partir daí, a escrita no diário era uma constante e fazia parte das atividades em que, a cada cenário 
novo, incentivava os alunos a dialogarem sobre o que estávamos vivenciando. Por exemplo, traba-
lhamos sobre a temporada da tainha, com uma mascote para ajudar a contar a história, seu Quin-
zinho, um velho pescador aposentado com muita experiência na pesca. Seu Quinzinho, além de sua 
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experiência profissional, tinha muita experiência de vida, uma pessoa respeitada na comunidade. A 
proposta foi que as crianças pensassem em alguém da sua família com bastante experiência de vida 
e que pudesse lhe ensinar alguma coisa ou lhe contar uma boa história. Depois dessa conversa, elas 
deveriam registrar tudo no diário, porque há histórias que precisam ser guardadas para sempre. 

A participação dos alunos nas atividades do projeto “Meu querido diário” foi bem positiva e alcançou 
em torno de 70% da turma, uma vez que o retorno foi via WhatsApp e algumas famílias não conse-
guiram dar o suporte necessário às crianças em casa.

PALAVRAS-CHAVE: Diário; Escrita; Emoções.

IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
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Fonte: A autora, 2021.
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POETIZANDO A HISTÓRIA

RENATA SILVANO DE CARVALHO
DENISE DE SOUZA GONÇALVES

Escola de Educação Básica Maria Corrêa Saad

RESUMO: O projeto aqui apresentado foi aplicado na Escola de Educação Básica Maria Corrêa Saad, 
no ano de 2019, e desenvolvido em parceria com a disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, com 
a finalidade de levar os alunos da 1ª série 03 do Ensino Médio a produzirem poesias com contextos 
históricos e temáticas do tempo passado ou presente, elencando, assim, momentos da História do 
qual tivessem maior interesse em estudar. Esta liberdade oportunizou a abordagem de diversos 
temas, pois a cada poesia apresentada aconteciam debates que levaram ao aprofundamento dos 
conteúdos.

JUSTIFICATIVA: Na prática docente da autora deste projeto, a produção de poesias vem sendo usa-
da como ferramenta para tornar as aulas de História mais interessantes e dar aos estudantes o 
protagonismo para escolherem os conteúdos a serem abordados e, posteriormente, aprofundados 
em debates na sala de aula. No entanto, no ano de 2019, a parceria com a disciplina de Língua Por-
tuguesa e Literatura surgiu a partir da necessidade de trabalhar a composição formal do gênero 
do discurso poema. Assim, enquanto a disciplina de História abordou o contexto histórico, Língua 
Portuguesa e Literatura trabalhou a organização do gênero do discurso mencionado. Dessa forma, 
a produção dos poemas exigiu dos estudantes o exercício da leitura, fazendo com que enriqueces-
sem e ampliassem seu vocabulário, além de desenvolverem a escrita e o maior conhecimento sobre 
os temas apresentados. O projeto abordou diversas competências gerais da educação básica, pois 
os estudantes, durante as aulas, valorizaram e utilizaram os conhecimentos historicamente cons-
truídos para entender e explicar a realidade, exercitaram a curiosidade intelectual, investigando, 
refletindo e fazendo análise crítica com base nos conhecimentos adquiridos. Também valorizaram a 
diversidade de saberes e vivências culturais ao se apropriarem de conhecimentos que promoveram 
o respeito ao outro e aos direitos humanos e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, levando-os a compreender o modo de vida de cada cidadão.
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DESENVOLVIMENTO: Como alguns conteúdos da disciplina de História nem sempre são atrativos, 
é necessário buscar metodologias que instiguem o interesse dos estudantes e leve-os a querer 
participar de uma forma mais efetiva. Assim, no ano de 2019, junto à turma da 1ª série 03, do Ensi-
no médio, inicialmente, levamos a proposta da produção de poemas a partir de temas escolhidos 
pelos estudantes, porém como alguns alunos tinham dificuldades para estruturar o texto buscamos 
uma parceria com a disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, a fim de ampliar o conhecimento 
referente a este gênero do discurso. Todo o projeto aconteceu de forma interdisciplinar, visto que, 
enquanto na disciplina de História os alunos pesquisavam e estudavam o tema a ser trabalhado, na 
Língua Portuguesa e Literatura eram focalizados os elementos formais do gênero poema. 

Em sala de aula, na disciplina de História, foi conversado como seria executado o projeto, o qual po-
deria ser realizado em equipes ou de forma individual. Após a divisão dos grupos, cada um discutiu 
sobre as possibilidades de quais temas pesquisar. Além disso, enquanto os grupos eram orientados 
quanto ao contexto histórico de cada tema, a disciplina de Língua Portuguesa trabalhava os aspec-
tos sociais, composicionais e estilísticos do gênero poema, iniciando com o estudo de noções de ver-
sificação (verso, estrofe, métrica, rima, ritmo), passando depois ao estudo de algumas formas fixas 
de poemas e retornando ao estudo das figuras de linguagem já realizado anteriormente ao projeto. 

As apresentações dos poemas foram realizadas em sala de aula. Cada equipe comentou os motivos 
que a levou a escrever sobre o tema escolhido e as dificuldades encontradas no processo de criação. 
Dessa forma, tivemos assuntos diversificados, a saber: a trégua de Natal durante a Primeira Guerra 
Mundial, a homofobia no Brasil, a discriminação quanto ao preconceito racial, o feminicídio, o ma-
chismo e o processo da Revolução Francesa. Depois de cada apresentação, o contexto trabalhado foi 
levado ao debate com os demais alunos, facultando-lhes a reflexão sobre os temas e muitos foram 
os questionamentos levantados. Falamos sobre a violência contra a mulher, sobre a discriminação 
com os homossexuais e a falta de direitos, o quanto as pessoas sofrem com o racismo e o quanto 
ele ainda está impregnado nas pessoas. Refletimos sobre os problemas trazidos por uma guerra, o 
reflexo dela na sociedade e o sofrimento para as famílias que perderam seus entes queridos e com 
os poemas sobre a Revolução Francesa foi problematizado sobre a riqueza, que está nas mãos de 
poucos, e a pobreza, presente na vida de muitos e o quanto a população sofreu com essa diferença 
econômica, a qual, inclusive, vemos continuamente em muitas sociedades atuais. 

Em novembro de 2019, os poemas foram expostos na sala temática de Língua Portuguesa para o 
Sarau Literário da escola e alguns deles foram recitados para outras turmas que visitaram a sala 
temática durante o evento escolar. Sobre as formas de avaliação, foram considerados: o empenho 
individual de cada membro da equipe, a participação no dia da apresentação e o conhecimento do 
conteúdo trabalhado.

PALAVRAS-CHAVE: Poemas; Contextos históricos; Conhecimento.
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
REFERÊNCIA

Fonte: Os autores, 2021.
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DIÁRIO PESSOAL: O REGISTRO DO DIA A DIA  
COMO INTERVENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO  

DA LEITURA E ESCRITA

CARLA DA SILVEIRA RABELO ROCHA
PRISCILLA DA COSTA SILVA

E. M. E. F. Norberto José Floriano da Silva

RESUMO: O projeto foi pensado visando a necessidade em desenvolver com mais autonomia as pro-
duções textuais dos alunos envolvidos. É perceptível que a pandemia acabou atingindo a vida escolar 
de muitas crianças e com o retorno escolar no ano de 2021, os estudantes apresentaram algumas 
fragilidades em relação ao ensino-aprendizagem. Contudo, os alunos do 3° ano, que frequentam 
o modelo de ensino alternado de nossa instituição de ensino, apresentaram certas dificuldades 
em relação à leitura e à escrita. As crianças encontram-se em processo de alfabetização, buscam 
desenvolver a consciência fonológica e relacionar a escrita com a leitura das palavras é um desa-
fio diário para elas. Com o intuito de sanar dúvidas em relação à ortografia, concordância verbal e 
pontuação durante a escrita, sabemos que tal aprendizado só se solidifica com a prática de ambas 
as atividades, leitura e escrita, desenvolvemos este projeto que está em vigor. 

Desta forma, por meio do contexto do gênero diário pessoal, escolhido para lecionar na disciplina de 
Língua Portuguesa, iniciamos esta proposta com o objetivo de familiarizar os alunos com questões 
relacionadas à organização da estrutura de um texto e, automaticamente, com a sua leitura promo-
vendo um hábito de estudo, registro e treino. 

As competências gerais previstas na BNCC, abordadas neste projeto, são: Conhecimento, Trabalho 
e Projeto de Vida; Autoconhecimento e Cuidado. Em relação à disciplina da Língua Portuguesa, as 
habilidades estão previstas no Campo da Vida Cotidiana, abordando os eixos: oralidade; leitura-es-
cuta; análise linguística e semiótica e, claro, produção de textos.

DESENVOLVIMENTO: Cada criança recebeu como objeto de estudo um caderno personalizado em for-
mato de diário pessoal. Durante a semana complementar, eles realizam um registro de um dos dias 
da semana. Em seu texto, o objetivo é identificar características relatando, por meio da produção 
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textual, sua manhã, tarde e noite. Para cada registro solicitado, recebem uma missão gramatical 
para empreenderem em sua escrita e também farão a correção do registro anterior. Contudo, a 
cada registro realizado, os alunos praticarão a leitura e a escrita com frequência, combinando orto-
grafia e a estruturação do texto.

PALAVRAS-CHAVE: Diário pessoal; Escrita autônoma; Leitura e escrita.

IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Fonte: Os autores, 2021.
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Fonte: Os autores, 2021.
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PROJETO “GRATIDÃO”  
VERA REGINA SOARES DOS SANTOS

Escola de Ensino Fundamental Pinguirito

RESUMO: Empatia, diálogo, respeito ao outro, fazem parte das habilidades que precisam ser tra-
balhadas dentro das Competências Gerais da Educação Básica e se tornaram práticas essenciais 
em sala de aula para construirmos um mundo melhor, mais justo e igualitário. Como falar com as 
crianças de uma pandemia que já matou tantas pessoas, sem causar pânico e de forma que elas 
possam refletir sobre tudo o que está acontecendo no mundo? Esse foi o meu primeiro questiona-
mento para o planejamento deste projeto que visou sensibilizar as crianças, ao mostrar o dia a dia 
de algumas pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A proposta envolveu as 
crianças do 2° ano 03 da Escola Pinguirito e, nela, o objetivo era que produzissem bilhetes para se-
rem enviados aos profissionais da saúde como forma de agradecer por todos os esforços diante de 
uma situação crítica como a que estamos passando. Num primeiro momento, foi apresentado aos 
alunos a estrutura do gênero bilhete e sua função. Depois, eles exercitaram uma escrita espontânea 
e com muito entusiasmo, entendendo que se tratava de um bilhete muito especial. O resultado foi 
surpreendente, ou melhor, emocionante!s.

PALAVRAS-CHAVE: Empatia; Bilhete; Convivência.
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IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Fonte: A autora, 2021.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: LISTAS FABULOSAS

EDNA FRAGA TEIXEIRA
Escola de Educação Básica Engenheiro Álvaro Catão

RESUMO: Meus objetivos como educadora são oferecer oportunidades aos alunos com dificuldade 
na aprendizagem, desenvolver o aprendizado e atingir a média dos conhecimentos previstos para a 
turma e levá-los a escalar degraus que os levem à autonomia da aquisição de novos conhecimentos, 
aproveitando a linguagem trazida do seu meio social. Atenta às dificuldades dos estudantes, na ati-
vidade aqui descrita, procurei o que eu poderia fazer para ajudá-los. Neste trâmite de pensamentos, 
surgiu uma luz, o curso do IFSC “Leitura: Teoria e Prática”, ministrado pela professora Luana de 
Gusmão Silveira. DESENVOLVIMENTO: Comecei a participar do curso “Leitura: Teoria e Prática”, no 
qual foram apresentadas várias obras e, como também participei do curso do PNAIC e conhecia o 
planejamento de uma sequência didática e os benefícios que ela oferecia para os alunos no desen-
volvimento dos conhecimentos e da autonomia, optei em planejar uma sequência didática com a 
obra de Eva Furnari (2013), “As Listas Fabulosas”. 

O trabalho realizado oportunizou a valorização da linguagem apresentada pelos alunos em sala de 
aula. A sequência foi aplicada na turma do quarto ano em conjunto com a professora regente e com 
o segundo professor da Escola de Educação Básica Engenheiro Álvaro Catão. Por meio da proposta, 
demos ênfase à interdisciplinaridade, um dos pontos de partida para que o ensino aprendizagem 
envolva todos os conhecimentos necessários para uma educação libertadora e altruísta.

No decorrer do desenvolvimento da sequência didática foram trabalhados os seguintes pontos:

- a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais e a apropriação de conhecimentos e 
experiências que possibilitem ao aluno entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade;

- a argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos 
e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta;

- o exercício da empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
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promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, 
etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer 
outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer;

- o desenvolvimento de habilidades relacionadas às áreas do conhecimento que foram desenvolvi-
das no projeto com a leitura e a escrita.

METODOLOGIA: 

1º Passo: Iniciamos a aula apresentando o livro “As Listas Fabulosas”, de Eva Furnari (2013). Ob-
servamos a percepção dos alunos quanto ao jogo das palavras listradas e listadas e fizemos uma 
pequena discussão sobre o assunto. Questionamos os alunos sobre qual tipo de listas fabulosas 
poderia ser criada? Em que situação uma lista pode ser útil? Apresentamos a autora do livro lendo 
sua biografia para os alunos se inspirarem na tão criativa escritora;

2º Passo: Iniciamos a leitura do livro em formato digitalizado (depois compramos a obra física e 
a disponibilizamos para empréstimos e leituras individuais). Chamei a atenção dos alunos para a 
dedicatória do livro: “Este livro é dedicado às pessoas listradas”. Cada aluno teve a oportunidade de 
ler um parágrafo ou mais da obra, usando o microfone em sala de aula;

3º Passo: Grômio (personagem principal do livro) fez um anúncio para convidar pessoas para o seu 
clube. Seguimos o exemplo e cada aluno criou um clube fazendo um anúncio convidando as pessoas 
para participarem dele. Foi preciso usar a tecnologia, quando digitamos os anúncios que depois 
foram impressos e expostos no mural da escola. Cada aluno leu o seu texto observando quantos 
colegas compartilharam da ideia do seu clube;

4º Passo: À medida que os alunos foram lendo as suas listas fabulosas, pedi a eles que criassem um 
oitavo item para as três listas escolhidas por eles, as quais foram sendo socializadas;

5º Passo: Foi dado o seguinte comando: escolha um dos personagens e crie, a partir das informa-
ções, uma lista de sete itens para apresentá-lo;

6º Passo: Em duplas, os alunos escolheram três listas propostas pela autora e escreveram, para 
cada uma, outra lista completa com novos sete itens inspirados nos que aparecem no livro;

7º Passo: Após colorirmos os membros do “Clube das Listas Fabulosas”, que aparece no livro, e 
colocá-los expostos na sala de aula, os alunos leram as listas de cada personagem;

8º Passo: Foi confeccionado um boneco do Grômio e formado o Clube das listas dentro da sala de 
aula. Cada aluno apresentou a sua lista e recebeu uma carteirinha de sócio do clube do Grômio;
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9º Passo: Usando um relógio digital e outro analógico, apresentamos o sistema de medida de tempo 
a partir do horário do encontro dos clubes apresentados nos anúncios;

9º Passo: Criamos problemas usando o sistema de medida de tempo;

10º Passo: Escrevemos por extenso as horas apresentadas pelos alunos nos anúncios criados;

11º Por fim, foi feita a socialização do trabalho para a comunidade escolar.

Usamos vários recursos para que pudéssemos despertar o interesse dos alunos em adquirir e em 
desenvolver habilidades nas diversas áreas do conhecimento, demonstrando que a leitura literária 
é um importante recurso na construção do conhecimento em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura e escrita em sala de aula; Trabalho interdisciplinar; Listas Fabulosaso.

IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Fonte: Os autores, 2021.
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Fonte: Os autores, 2021.
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SERÁ QUE VIRA BORBOLETA?

ALCINA MARIA DE SOUZA
Centro Municipal de Educação Infantil Maria das Graças Abreu dos Santo

RESUMO: O presente projeto vem sendo desenvolvido ao longo deste primeiro semestre do ano de 
2021, no Centro Educacional Infantil Professora Maria das Graças Abreu dos Santos, a partir do 
tema anual: “Família e comunidade: em conexão com a natureza, sentimento e valores num coti-
diano acolhedor e significativo”. Sua finalidade é promover a observação e aguçar a curiosidade das 
crianças no conhecimento do processo da metamorfose da lagarta. A escolha da temática partiu 
das crianças quando foram presenteadas pela Professora Mariana, de Educação Física, com uma 
lagarta. Durante todo período do projeto, as observações e as vivências possibilitaram a ampliação 
de conhecimentos: elas nascem de ovos, evoluem se alimentando de folhas, formam seus casulos e 
depois de algum tempo se transformam em lindas borboletas de diferentes espécies.

JUSTIFICATIVA: A natureza é um rico laboratório e nada melhor do que aproveitar as oportunidades 
que ela nos dá. Desse modo, demos início a uma linda experiência que contemplou todo um trabalho 
interdisciplinar, através do conhecimento da metamorfose da lagarta. Segundo o Referencial Cur-
ricular Nacional para Educação Infantil, o trabalho com os seres vivos “oferece inúmeras oportuni-
dades de aprendizagem e de ampliação da compreensão que a criança tem sobre o mundo social e 
natural” (BRASIL, 1998, p. 188). Dessa forma, a presente proposta vem para enriquecer o repertorio 
de conhecimentos das crianças e auxiliar a professora a trabalhar o tema abordado.

DESENVOLVIMENTO: Como as crianças gostaram muito da lagarta que ganharam, combinamos que 
iríamos fazer um habitat para ela e iríamos cuidar dela todos os dias. Fomos em busca de folhas e 
gravetos para colocar no vidro que seria seu habitat e encontramos tudo que precisávamos na horta 
da creche. Precisávamos, ainda, saber o que uma lagarta come. Por meio de uma pesquisa que as 
crianças realizaram em casa, descobrimos que as lagartas se alimentam de diversas espécies de 
plantas e que precisávamos encontrar a planta hospedeira através de experiências. 

Na horta da escola, as crianças colheram folhas de batata-doce e de couve e a lagarta se alimentou 
das duas espécies colocadas no seu habitat. A observação da lagarta aconteceu durante uma sema-
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na, tempo em que foi alimentada diariamente e em que seus movimentos foram observados com 
uma lupa. Após este período de observação, foi necessário que todos ficassem no ensino remoto por 
um tempo (a escola foi interditada por ter detectado um caso positivo de Covid-19). 

Em decorrência deste fato, não poderíamos deixar a lagarta na CEI. Então, ela foi levada para a 
residência da professora. Durante esse período, foram enviados vídeos para as crianças quase que 
diariamente para fazerem o acompanhamento da metamorfose. Depois de alguns dias, ela formou 
o casulo e, depois de sete dias, se transformou em uma bela borboleta. 

Durante este período, as crianças eram informadas sempre com vídeos e imagens de todo o pro-
cesso de transformação da borboleta e uma das propostas enviadas neste período foi dar um nome 
a borboleta e somente depois da lagarta ter voltado para o CEI é que esta atividade se concretizou: 
a borboleta passou a ser chamada de Maria José. 

A professora realizou a soltura da Maria José e fez a filmagem para que todas as crianças tivessem 
a oportunidade de acompanhar aquele momento. Ao retornar às aulas presenciais, foi dada conti-
nuidade à experiência com atividades interdisciplinares abrangendo diferentes campos de expe-
riências com o intuito de desenvolver os objetivos de aprendizagem propostos. 

Tudo começou com a apresentação da história “O quintal da Lia” por meio de um vídeo em que as 
professoras de Contação de história, Jucinete Bonifácio Mello e Bruna David João, narram uma 
linda história que se passa em um quintal. Depois, as crianças foram levadas para conhecer uma 
maquete que foi construída para simular o quintal da história. 

Ao observarem e explorarem a maquete, as crianças fizeram algumas observações e uma delas foi 
a de que na horta havia folhas de couve, que era o alimento da Maria José. Aproveitando o ensejo, 
foi trabalhada uma proposta, juntamente com a mascote Maria, que possuía uma coleção de folhas 
secas. Acrescentamos, então, as folhas do aquário da Maria José e, além disso, as crianças também 
trouxeram de suas casas algumas folhas e, com isso, trabalhamos classificação, seriação e quan-
tificação. 

Além disso, fizemos uma imagem de borboleta em um papel pardo no qual as crianças realizaram a 
colagem das folhas secas. Essa imagem foi utilizada para colocar a data dos aniversários das crian-
ças da sala, cada uma delas construiu sua própria borboleta e ali foi fixada. A partir daí, ainda foram 
propostas algumas atividades para compor o projeto: proposta de uma técnica com tinta, barbante 
e folha A4 com o intuito de que o movimento do barbante se transformasse em uma borboleta; vídeo 
produzido por uma bióloga para as crianças conhecerem as diversidades de espécies de borboletas 
que existem; jogo de memória com as imagens de diversas espécies de borboletas retiradas da In-
ternet e produzidas pela turma para realizar a brincadeira e trabalhando as habilidades de recorte, 
colagem e percepção visual.
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Maria, a mascote da turma, trouxe da sua casa mudas de folhas de couve e fotos de sua horta para 
mostrar que lá vivem algumas lagartas, as quais ela trouxe para o CEI para que, nas aulas presen-
ciais, as crianças possam presenciar o processo e fazer a produção de vasos para uma horta com 
materiais reciclados, alguns deles trazidos pelas crianças. Depois, elas irão pintar e decorar os 
vasos para realizarem a plantação de couve. Será contada a história da Lagarta Comilona, a qual 
estará relacionada a tudo o que foi trabalhado. 

A turma envolvida apresentou um teatro para fazer a troca de sua experiência com as demais crian-
ças da creche. O projeto se encerrará com a doação das mudas que a mascote Maria trouxe de sua 
casa e as que foram plantadas pelas crianças. A doação será realizada no dia da família na escola.

Durante o período de realização do projeto, trabalhamos alguns objetivos que estão ligados aos 
direitos de aprendizagem da BNCC referentes à faixa etária das crianças pequenas, entre eles des-
tacamos:

- Reconhecer os diferentes estágios do ciclo de vida da borboleta;

- Apresentação e acompanhamento do processo de metamorfose;

- Trabalhar de forma interdisciplinar o ciclo de vida da borboleta;

- Descobrir através de experiências o tipo de planta hospedeira para alimentação da lagarta até 
virar uma borboleta.

Este projeto está relacionado à história do “Quintal” e vai fazer parte deste lindo e futuro livro “O 
Quintal da Lia”.

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Experiências; Transformações.

REFERÊNCIAS:  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.  
Referencial curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MBC/SEF, 1998.
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Imagem 1 – Construção do habitat para a lagarta
Imagem 2 - Casulo formado
Imagem 3 – Soltura da borboleta

Fonte: A autora, 2021.

IMAGENS DE ILUSTRAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO



anais - II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, LEITURA E ESCRITA - pag 64

VIAJANDO NO DIÁRIO DA NINA

SHIRLEY DOS SANTOS
CEI – Acácio Bento

RESUMO: Pensando em investir no trabalho com os gêneros textuais na Educação Infantil em cuida-
do, valores, respeito, amizade, honestidade, companheirismo, coragem, cooperação, generosidade 
e até mesmo questões sociofamiliares, apostei no livro da Lia (na história da mascote do projeto do 
CEI – Centro Garopaba) e na história de Felpo Filva (Eva Furnari) para desenvolver com mais afin-
co as questões abordadas acima e a proposta contou com uma parceria com as famílias. Lendo a 
história da mascote com as crianças, resolvemos dar vida a uma boneca de nome “Nina”, fazendo 
esse intercâmbio escola e família e, com a história de Felpo Filva, demos vida à questão de gênero 
textual na Educação Infantil. A intenção é que todas as crianças cuidem da “Nina” que passará os 
fins de semana em suas casas, tornando, assim, a criança responsável pelos cuidados e registrando 
suas aventuras em um diário. Cada relato será apresentado à turma, se tornando um recurso para 
tratar de vários assuntos.

JUSTIFICATIVA: Os objetivos do trabalho são despertar nas crianças o desenvolvimento de sua ima-
ginação e construir a realidade por meio de diferentes histórias, envolvendo afetividade, respeito, 
cuidados, incentivando e estimulando o registro em forma de diário, tornando a família parte in-
tegrante da atividade; desenvolver a oralidade e a escrita de um diário; trabalhar com as crianças 
diversos aspectos do pré-escolar, como desenvolvimento de hábitos de cortesia, respeito, regras de 
convívio, ampliação do vocabulário e construção da identidade, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Nina; Gênero textual; Diário.
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Imagem 1 – Piquenique literário
Imagem 2 - Diário da Nina e suas aventuras
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Imagem 3 – Visita aos correios e o envio da carta ao CEI do Centro
Imagem 4 – Entrevista

Fonte: A autora, 2021.
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