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Objetivos da prática apresentada

• Incentivar a escrita de textos narrativos, através do relato de histórias vividas
durante a quarentena, mobilizando conhecimentos construídos dentro e fora da
escola, de modo que os alunos tivessem oportunidade de expressar suas ideias e
sentimentos durante a realidade vivida.

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as
convenções dos gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.



Objetivos da prática apresentada

• Promover o contato com a literatura para a formação do leitor literário criando um
espaço onde os alunos poderiam dar continuidade ao projeto já desenvolvido em
sala de aula, em que momentos de leitura são oportunizados semanalmente á
todos na escola.

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

Público Alvo 
Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 



Descrição da prática

1. Proposta de trabalho a partir do contexto pandêmico e da sugestão feita pela
professora do 2º ano para a escola, de promover a escrita de diários como
forma de os alunos externarem seu sentimentos diante de tal contexto;

2. Apresentação de material didático de orientação e revisão das características
linguísticas e estrutura do gênero;

3. Apresentação de modelos do gênero para exemplificar e orientar a escrita;

4. Escrita do texto;

5. Proposta de leitura de uma história ou poema , como forma de oportunizar a
interação no grupo e ao mesmo tempo desenvolver a leitura e oralidade;

6. Escrita e leitura das histórias e poemas e

7. Leitura dos diários.



Recursos utilizados para realização do projeto 

• Professora regente: Regina Graça dos Santos Gomes

• Alunos do 5º ano

• Acompanhamento e estímulo nas atividades pelos responsáveis do 5º ano

• Cadernos e ou folhas

• Lápis ou caneta

• Celulares e ou computadores

• Internet

• Grupo no Facebook

• Vídeos e textos pedagógicos

• Documento da BNCC



Resultados

• Canal de expressividade para os sentimentos envolvidos na 

quarentena;

• Permanência de vínculo com os alunos.

• Desenvolvimento da:

o Autonomia;

o Comunicação Oral e escrita e

o Leitura



Diários da quarentena



Orientações e incentivos
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Leitura de Histórias e Poemas



Diários



Poemas



Relatos



Contatos:
E-mail: 

regina.gomes@rioeduca.net ;

miriamcohen@rioeduca.net;

envieira@rioeduca.net.
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