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Projeto   Contação   de   histórias   e   Alfabetização   de   crianças   de   seis   anos: 

possibilidades   de   diálogo 

 

RESUMO 

Este projeto tem o objetivo de contribuir para a alfabetização dos alunos do 1o. ano               

por meio de contação de histórias. A partir do livro  Emília no país da gramática , de                

Monteiro Lobato, serão propostas algumas atividades para que o professor possa           

aplicá-las   em   sala   de   aula   e   promova   um   aprendizado   ativo.   

INTRODUÇÃO 

É comum que, para a alfabetização inicial, o professor transmita os seus            

conhecimentos aos seus alunos por meio de uma metodologia tradicional, cuja           

prática consiste na junção silábica simples, na memorização e na decodificação de            

sons   e   posterior   reprodução   escrita.  

É importante que o professor tome consciência da realidade infantil bem como de             

suas dificuldades para a complexidade do sentido da leitura e da escrita; é preciso              

que   o   professor   atinja   esse   aluno   de   maneira   eficaz   e   que   este   não   seja   apenas   um   . 

espectador passivo e torne-se protagonista do processo de construção do seu           

conhecimento. 

 

OBJETIVOS 

Esse projeto pretende, portanto, proporcionar uma significativa contribuição ao         

processo de alfabetização, considerando-se a realidade infantil para o êxito do           

processo   ensino-aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada uma exaustiva pesquisa bibliográfica para a definição do           

objeto de pesquisa. Para a coleta dos resultados, haverá a aplicação numa escola a              

definir.   Essa   pesquisa   tem   caráter   qualitativo. 

DESENVOLVIMENTO 
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A implantação de nove anos para o Ensino Fundamental, indicada pelo PNE (Lei nº              

10.172/2001), incluindo as crianças de seis anos de idade, tem como principais            

objetivos propiciar maior oportunidade de aprendizagem e garantir que as crianças           

alcancem   um   nível   de   escolaridade   maior,   graças   à   obrigatoriedade   de   ensino.  

Um apontamento importante é que PNE salienta que tal ação necessita de um             

planejamento adequado, numa direção que atenda integralmente essa criança e          

respeite   seus   aspectos   físico,   psicológico,   intelectual   e   social. 

Snyders afirma que “A cada idade corresponde uma forma de vida que tem valor,              

equilíbrio, coerência que merece ser respeitada e levada a sério; a cada idade             

correspondem   problemas   e   conflitos   reais.”   (SNYDERS,   1993) 

Nesse sentido, o ingresso de crianças de seis anos no primeiro ano faz com que se                

crie um ambiente propício à alfabetização, que permita que essa criança tenha            

acesso ao universo das letras e possa nele interagir. Valorizar a imaginação dos             

pequenos torna-se uma ferramenta importante para o êxito desse processo de           

alfabetização que não pode ser o aspecto único tampouco isolado desse momento            

da   escolaridade   formal. 

 

RESULTADOS   PRELIMINARES 

Diante do conteúdo pesquisado e reconhecendo que a alfabetização deve ser algo            

prazeroso aos estudantes, espera-se que com a utilização de recursos que           

respeitam a realidade infantil possamos garantir maior aproveitamento à apreensão          

dos conteúdos. É esperado também que a utilização da contação de histórias como             

recurso didático possa inserir as crianças no mundo das letras de uma forma mais              

lúdica e, também, auxilie seu ingresso no universo do conhecimento em vista da             

defesa   plena   de   sua   cidadania. 
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