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Contexto de aplicação 

A escola localiza-se no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul da cidade do Rio
de Janeiro, rua Pacheco Leão, 984;

São atendidas em média 180 crianças de 6 à 12 anos;

A instituição possui seis turmas (duas turmas de primeiro ano e uma turma
de segundo, terceiro, quarto e quinto ano) em salas de aula climatizadas,
salas de leitura e informática, quadra, pátio, refeitório, sala dos professores e
horta.

A equipe gestora é formada pela diretora Mara, diretora adjunta Fátima e
coordenadora pedagógica Jaspe;



A equipe de professores é composta por seis professores PEF 40h,
professores de Sala de Leitura, Artes, Educação Física, Inglês e Religião;

A prática apresentada foi realizada com a turma 1102 (24 alunos) no período
de outubro à dezembro de 2019.



Foco do projeto 

- Estimular o interesse pela leitura e escrita através de atividades interdisciplinares; 
- Proporcionar a partir da Oficina Fábrica de Contos (jogo produzido pela professora de Sala de 

Leitura Bárbara) a produção de escrita coletiva e autoral;
- Registrar coletivamente e ilustrar o conto produzido na Oficina Fábrica de Contos;
- Reescrever o texto coletivo com as próprias palavras individualmente;
- Númerar e organizar o texto em páginas com o objetivo de produzir um livro;
- Observar no texto, identificar e quantificar as palavras que se repetem;
- Trabalhar diferentes tipos linguagem, produzindo em parceria com a professora de Artes um 

livro e teatro de fantoches para apresentar para as outras turmas da escola;
- Apresentar para as outras turmas da escola o livro e o teatro produzido pela turma 1102. 



Justificativa do projeto 
Por que esse projeto foi desenvolvido?

No primeiro ano do Ensino Fundamental o aluno inicia efetivamente o processo de
alfabetização. O Governo Federal entende no Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, que
institui a Política Nacional de Educação, que alfabetização é: o “ensino das habilidades de
leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz
de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão”. (BRASIL, 2019)

O projeto foi desenvolvido com o intuito de estimular os alunos do primeiro ano do Ensino
Fundamental a tornarem-se autores, utilizando a criatividade e coletivamente produzindo
através de elementos presentes na Oficina Fábrica de Contos, uma história. Tendo como
ponto de partida esse texto criado pela turma e propondo desdobramentos que estimulem
de forma lúdica a leitura e a produção escrita. Já que a alfabetização:

“(...) não implica, obviamente, apenas a aprendizagem da escrita de letras, palavras e
orações. Nem tampouco envolve apenas uma relação da criança com a escrita. A
alfabetização implica, desde a sua gênese, a construção do sentido. Desse modo, implica,
mais profundamente, uma forma de interação com o outro pelo trabalho de escritura – para
quem eu escrevo, o que escrevo e por quê?” (SMOLKA, 2012,p.95)



Desenvolvimento/Tecnologia
Como esta prática foi realizada:

1) Sorteio dos elementos da história a partir da Oficina “Fábrica de Contos” produzida pela professora
de Sala de Leitura (herói, amigo, objeto mágico, lugar, ponto de partida, inimigo, objetivo);

2) Conversa e votação à respeito dos nomes e características dos personagens e outros elementos da
história. Criação do enredo;

3) Produção, registrada pela professora, da história criada a partir dessa conversa inicial;

4) Leitura coletiva e registro no caderno do texto produzido;

5) Ilustração do momento preferido da história criada;

6) Apresentação do texto digitado para observação e contagem dos elementos e personagens que se
repetem ao longo da história;

7) Produção de um livrão contendo o texto e as ilustrações feitas pelos alunos para apresentação nas
outras turmas da escola;

8) Preparação dos personagens e cenário em parceria com a professora de Artes para a apresentação
de um teatro de fantoches;

9) Apresentação do livrão e teatro de fantoches para as outras turmas da escola.



Registros de desenvolvimento do  projeto

1ª Etapa



2ª e 3ª Etapa



4ª e 5ª Etapa



6ª Etapa



7ª Etapa



8ª Etapa





9ª Etapa













Recursos utilizados para realização do projeto 

- Caixas de papelão;

- Cartolinas brancas e coloridas;

- Canetinhas, giz de cera, lápis de cor, tintas, pincéis,cola, tesoura;

- Folhas brancas;

- Algodão;

- Estrutura de madeira;

- Palitos de churrasco.



Avaliação e Resultados
Os resultados alcançados foram muito positivos. Os alunos sentiram-se mais estimulados a 

trabalhar com uma história criada por eles a partir da Oficina Fábrica de Contos criada pela 
professora de Sala de Leitura. A leitura e a escrita tiveram um significativo avanço já que o grupo 
apropriou-se da história e lia e relia o texto com prazer e espontaneamente. As palavras e até o 
próprio texto da história foram aprendidos e memorizados pela turma que até em outras 
atividades propostas traziam os personagens e elementos da história. 

Os alunos aprenderam a produzir um livro e participaram da criação, escrita e ilustração da 
história. Conceitos matemáticos também foram trabalhados como: ordem crescente e 
decrescente do número das páginas, contagem de personagens e quantas vezes apareceram na 
história. 

Além do livro foi produzido um teatro de fantoches a partir desse mesmo tema. O grupo 
realizou esta tarefa em parceria com a professora de Artes criando os personagens e o cenário 
demonstrando sempre muito interesse e satisfação.

Ao final de todo esse processo puderam apresentar a leitura do livro e o teatro de fantoches 
para as outras turmas, o que foi muito importante porque o aspecto discursivo do texto foi 
trabalhado e os deixou extremamente satisfeitos e realizados. 



Conclusões
O trabalho realizado em parceria com as professoras de Sala de
Leitura e Artes, estimulou a leitura e escrita individual e coletiva.
Crianças que até então aprentavam grandes dificuldades na leitura e
escrita avançaram significativamente já que apropriaram-se do texto
de autoria da turma memorizando-o e reconhecendo as palavras que
ali se encontravam usando-as como referência para ampliar o
vocabulário e ler/escrever novas palavras e textos.

Ocorreram inúmeros desdobramentos a partir da criação da peça
teatral. Diferentes gêneros textuais foram trabalhados (conto, cartaz,
convite, ingresso) ampliando o repertório de gêneros trabalhados até
então.
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