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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar experiências com a importância do uso dos diversos gêneros
textuais e dos jogos de alfabetização no desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos do ensino
fundamental I. A metodologia deu-se através da observação do trabalho desenvolvido por meio de um projeto
aplicado aos alunos de uma sala de aula de 1º ano e teve como objetivo contribuir para uma prática
pedagógica mais aprimorada. Por meio deste chegou- se a conclusão de que o desenvolvimento da
aprendizagem não se limita ao ambiente escolar, mas a história de mundo de cada indivíduo e não há um
modelo ideal à prática pedagógica, sendo possível considerar o contexto social em que o educando está
inserido. Os resultados foram imediatos e satisfatórios.
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TEXTUAL AND GENDER GAMES LITERACY: AN IMPORTANT TOOL IN CLASSROOMS OF BASIC
EDUCATION

ABSTRACT

This work aims to present experiences with the use of various text genres and games literacy in the
development of reading and writing to elementary students I. The methodology was made by observing the
work done by a design applied to students in a classroom of 1 st year and aimed to contribute to an improved
pedagogical practice. Through this came to the conclusion that the development of learning is not limited to
the school environment, but the world history of each individual and there isn’t one ideal model of
pedagogical practice, it is possible to consider the social context in which the student is inserted. The results
were immediate and satisfactory.

Keywords: text genres; reading and writing; methodology.
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INTRODUÇÃO

O baixo rendimento desde os primeiros anos do ensino fundamental vem nos trazendo uma preocupação
quanto ao ensino em nossas escolas. O que está realmente acontecendo com o ensino?
Porque nossas crianças não aprendem no tempo certo?
Onde será que está o erro, no aluno ou na metodologia utilizada pelo professor?
Estas e outras perguntas foram sendo respondidas ao longo do tempo através dos trabalhos realizados na
área da educação e com os resultados obtidos que foram bastante satisfatórios.

Neste artigo, apresentaremos o trabalho desenvolvido com uma turma, inicialmente de 1º e após, de 2º ano
da Escola de Ensino Fundamental Professor Jayme de Altavilla localizada no município de Arapiraca- Alagoas.
A maior parte dos alunos que compõem esta escola vem de bairros localizados na periferia da cidade, sendo
assim, crianças bastante carentes. O desenvolvimento deste trabalho se deu com a participação de todos que
compõem a escola.

As experiências aqui relatadas fazem parte da observação de um trabalho realizado em uma sala de aula de
1º ano fundamental utilizando gêneros textuais e jogos de alfabetização com o intuito de melhorar o
desempenho dos alunos no processo de aprendizagem da leitura e da escrita.

Este trabalho teve início em março do ano de 2012 e contou com a participação ativa de todos os alunos da
sala que na época era de 1º ano do ensino fundamental.

Em agosto do mesmo ano, o Ministério da Educação mostrou a importância do uso de gêneros textuais nas
salas de alfabetização, trazendo para as escolas um projeto para melhoria da aprendizagem dos nossos
alunos.. Esse projeto teve como base a melhoria da educação por meio de atividades que valorizassem a
bagagem que os alunos trazem para as salas de aula, ou seja, trabalhar com o que realmente interessa aos
estudantes.

Para a sua realização, as escolas receberam caixas com livros diversos, bem como jogos de diferentes regras
para um perfeito trabalho de alfabetização.

Nesse projeto os professores eram orientados a trabalhar várias histórias: clássicas, de animais, rimadas,
com repetição, de acumulação etc. as atividades desenvolvidas em sala com os alunos eram cobradas
mensalmente, onde os professores tinham que mostrar com exemplos concretos como a atividade tinha sido
desenvolvida e como os alunos haviam se desempenhado durante a realização da mesma.

Segundo Steyer (2011, p.89), em seu livro O Processo de Alfabetização Teoria e Prática, “Uma das propostas
das classes de Alfabetização é promover situações nas quais as crianças entrem em contato com textos”.

O contato das crianças com textos diversos faz com que adquiram gosto em ler e escrever. Dessa maneira o
processo de aquisição da leitura e da escrita deixa de ser monótono para se tornar algo agradável e de
interesse dos alfabetizando. Algumas experiências vivenciadas em sala de aula demonstram que certas
metodologias utilizadas pelos professores nem sempre dão aos alunos oportunidades de desenvolvimento das
habilidades de leitura, escrita e interpretação de textos, necessárias ao desenvolvimento da compreensão de
uma mensagem que um texto pode nos transmitir.

Esta experiência nos permite ver com outros olhos que o problema da educação básica, no que se refere à
aquisição da leitura e escrita, pode ser resolvido por uma simples mudança de metodologia utilizada pelos
professores da educação básica. O projeto também propunha que fossem utilizados jogos diversos: rimas,
mercado, enfim uma série de jogos que já vinham no acervo mandado para as escolas. Este acervo era
disponibilizado para todos os professores utilizarem em suas aulas, já que iam ser cobrados no final de cada
mês. Todo o material incluindo livros e jogos foram deixados à mostra e houve um grande incentivo para que
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fossem realmente utilizados.

A escola deve priorizar o desenvolvimento da leitura e da escrita nas séries iniciais, pois ela se faz necessária
na vida de qualquer pessoa. Neste sentido, em relação à aprendizagem de nossos alunos, este é o foco deste
trabalho. Considerando também, uma aprendizagem significativa de verdade e não um faz de conta.

I – O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Nós educadores sabemos que a aprendizagem da leitura e da escrita faz parte da alfabetização e que as
mesmas são atos linguísticos. Ler e escrever não depende de dom, mas de empenho, dedicação e
compromisso. É também e, como tal, depende de exercitação: o talento da leitura e da escrita está
relacionado com a frequência com que ela é experimentada, a escrita será uma consequência da leitura.

Nós, enquanto professores alfabetizadores, temos que fazer de nossa sala de aula um ambiente onde as
crianças sintam-se desafiadas ao conhecimento e a aprendizagem e, de nossas aulas um atrativo, onde
sintam vontade de estar lá e serem sujeitos ativos no processo de aprendizagem.

Segundo Steyer “Sabemos que a alfabetização é um terreno para onde convergem os olhares da sociedade.
Também sabemos que nem tudo transcorre bem nas classes de alfabetização. Refiro-me as taxas de evasão e
repetência. (2011, p.38)”.

As classes de alfabetização são o primeiro passo para a formação de qualquer indivíduo, pois ela é a base
para uma boa aprendizagem e um melhor desempenho nos anos seguintes. A criança que frequenta uma boa
classe de alfabetização dificilmente terá um ensino fundamental cheio de dúvidas. Será um bom leitor/escritor
e como tal terá uma aprendizagem significativa e um desempenho bem melhor no que diz respeito ao ato de
ler e escrever. Devemos perceber que temos capacidades para compreender aquilo que os alunos necessitam
aprender, temos o poder de fazer críticas produtivas quanto ao processo de leitura e escrita dos mesmos e
enfim produzir conhecimentos. Isto nos mostra que não nos resumimos em praticar hábitos mecânicos de
leitura e escrita.

A escola deve dar prioridade à leitura e à escrita nas séries iniciais, pois ela se faz necessária a todo o
momento no cotidiano de qualquer pessoa. Esse processo inclui muitos fatores, mas cabe á nós professores
alfabetizadores promover espaços onde as crianças sintam-se a vontade para demonstrar suas habilidades.

Segundo Freire, “A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Esta
montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Aí ele tem um momento de sua
tarefa criadora. (2011, p.29)”.

O professor alfabetizador tem o dever de dar ao educando a oportunidade de, ele próprio, desenvolver suas
habilidades de leitura e escrita e, dessa maneira se tornar o sujeito de sua aprendizagem. O educador deve
deixar que o aluno busque o aprender de maneira criativa e, que aprender seja para ele mais um desafio
onde sinta vontade de estar ali inserido. Cada criança deve sentir que está contribuindo para a própria
aprendizagem e não receber tudo pronto, sendo sua capacidade subestimada.

II – AS PRIMEIRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Antes mesmo da apresentação do projeto para as escolas, já vinhamos trabalhando com textos de diferentes
gêneros, pois é de suma importância inserir nas aulas algo que chame a atenção dos alunos, algo que torne
as aulas mais atrativas. E nada melhor do que partir daquilo que seria interessante para os alunos, o uso de
textos diversos e de conhecimento dos mesmos.

Quando soubemos da existência deste projeto ficamos maravilhados com tal iniciativa e, antes mesmo que
começássemos frequentar as capacitações, começamos a utilizar os livros em leituras diárias. Ficamos todos
encantados, professora e alunos, pois as histórias eram cada uma mais encantadora do que a outra, os livros
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todos ilustrados e com figuras grandes.

No início pensamos como seria desenvolvido este trabalho já que boa parte dos alunos ainda não dominava o
sistema alfabético, mas com o passar dos dias fomos vendo que o trabalho que estava sendo proposto nada
mais era que uma maneira mais fácil de inserir o aluno em uma aprendizagem realmente significativa, e que
já vinha sendo desenvolvida em sala, mas que ainda não estava sendo “cobrada” daquela maneira.

Segundo Freire (1981, p.7), “O aprendizado da leitura e da escrita não pode ser feito como algo paralelo ou
quase paralelo à realidade concreta dos alfabetizando”. A mesma deve andar junto com a realidade dos
alunos e não ser algo alheio à vida fora da escola. Quando o ensino anda junto com o que acontece fora da
escola, o gosto por aprender passa a ser priorizado pelos estudantes e, o que veem na escola faz sentido,
pois está presente na vida cotidiana dos mesmos.

Podemos exemplificar esse tipo de ensino e aprendizagem falando sobre os textos de diferentes gêneros
apresentados aos estudantes. Esses textos fazem com que as crianças sintam-se estimuladas ao aprendizado,
mesmo aqueles que ainda não fazem parte de seu dia a dia, mas que por sua vez são atrativas aos seus
olhos.

Para a realização do projeto, fomos orientados (todos os professores), sobre a maneira de se trabalhar com
cada aluno de modo a atender a todos que estavam no processo de alfabetização e, durante a execução do
mesmo, a trabalhar os diversos gêneros textuais. Dentre eles destacamos: histórias rimadas, histórias com
acumulação, histórias com repetição, histórias de animais, histórias clássicas, histórias com engano,
parlendas, canções e poemas.

Segue abaixo uma pequena descrição de algumas características dos gêneros acima citados:

◦ História rimada - São também chamados de contos versificados ou prosa poética por apresentarem
características próprias de mais de um gênero textual. (C122 Caderno de orientações: histórias
rimadas. – São Paulo, SP: Ministério da Educação, 2011. 24.p.: il 28 cm. – (Trilhas;v.11)).

◦ História com acumulação apresenta um evento desencadeador da narrativa, que a partir daí é
contada de maneira repetitiva. (C122 Caderno de orientações: histórias com acumulação. – São Paulo,
SP: Ministério da educação, 2011.24 p.:.il ; 28 cm. – (Trilhas; v.7)).

◦ Histórias com repetição oferecem às crianças a possibilidade de imaginar acontecimentos, que
ocorrem de forma muito parecida, diversas vezes em uma mesma narrativa. (C122 Caderno de
orientações : histórias com repetição. – São Paulo, SP : Ministério da Educação, 2011. 24 p.: il.; 28cm.
– (Trilhas; v.9)).

◦ Histórias de animais são narrativas cujos personagens são animais com características humanas.
(C122 Caderno de orientações : histórias de animais. – São Paulo, SP: ministério da Educação, 2011.
24 p. : il.; 28 cm. – (Trilhas; v.10)).

◦ Histórias clássicas são aquelas que já foram selecionadas culturalmente por inúmeras gerações e
perduraram por sua qualidade. (C122 Caderno de orientações: histórias clássicas. – São Paulo, SP:
Ministério da Educação, 2011. 24 p.: il.; 28 cm. – (Trilhas; v.6)).

◦ Histórias com engano são aquelas em que os personagens não possuem o mesmo domínio da trama
e, por isso, são “enganados” uns pelos outros nessas histórias. (C122 Caderno de orientações: histórias
com engano. – São Paulo, SP: Ministério da Educação, 2011. 24 p.: 28 cm. – (Trilhas; v. 8)).

◦ Parlenda é um tipo de texto que faz parte da tradição oral, em sua maioria de domínio público, e se
caracterizam por uma forma breve, rimada, ritmada e repetitiva, nem sempre com significado lógico.
(C122 Caderno de orientações: parlenda. – São Paulo, SP: Ministério da Educação, 2011. 24 p.: 28 cm.
– (Trilhas; v. 12)).

◦ Canções é um tipo de texto que apresenta características peculiares que favorecem a descoberta, por
parte das crianças, das relações entre o oral e o escrito. (C122 Caderno de orientações: canções. – São
Paulo, SP: Ministério da Educação, 2011. 24 p.: 28 cm. – (Trilhas; v. 5)).

◦ Poemas é a poesia em palavras e costuma ser identificado por sua forma gráfica com versos e
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estrofes. (C122 Caderno de orientações: poemas. – São Paulo, SP: Ministério da Educação, 2011. 24
p.: 28 cm. – (Trilhas; v. 13)).

Todos os alunos participaram ativamente das atividades propostas. Foram trabalhadas leitura, escrita e
interpretação de textos, textos lacunados, textos fatiados, reescrita de partes do texto visto anteriormente,
leitura e escrita de poemas, canções e parlendas. Tudo isso foi bem aceito por todos, pois ali naquele
momento estavam sendo os sujeitos de sua própria aprendizagem.

Daí vemos a importância de partirmos da realidade dos nossos alunos para que tenhamos uma boa
aprendizagem.

Nesse contexto, e relacionando-o à importância de ler, Freire (2011, p.41) cita: “O comando da leitura e da
escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizando e não de
palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador”.

Tomando como base a citação acima, podemos afirmar que para se ter uma boa educação, precisamos
enxergar nos outros a importância que tem seus gostos e decisões. A criança só irá realmente demonstrar
interesse pelo ato da leitura e da escrita quando nós, enquanto professores nos dermos conta de que aqueles
alunos precisam de estímulos para a melhoria de sua aprendizagem. E nada melhor do que levar em
consideração a bagagem que trazem para a escola quando iniciam a vida escolar.

Essa bagagem diz respeito às experiências de vida que os mesmos trazem de casa para a escola: sua história
de vida, sua maneira de ser, seus hábitos, usos e costumes, enfim temos que valorizar tudo o que nosso
aluno já sabe para então, partirmos ao processo de alfabetização.

Deste modo, teremos bastante participação e aprendizagem significativa por parte dos alunos já que estes
estarão sendo os sujeitos de sua própria aprendizagem. Um exemplo disso é o interesse que podemos
observar quando inserimos em nossas aulas músicas, cantigas de roda, enfim, colocamos à vista dos nossos
alunos uma aprendizagem significativa e de interesse dos mesmos. Nossos alunos só terão verdadeiramente
capacidades de leitura e escrita quando tiverem acesso aos diversos gêneros textuais, encontrando assim a
compreensão e o uso da linguagem de maneira geral.

A partir das atividades realizadas em sala, fomos instruídos a estimulá-los à apresentação dos trabalhos como
forma de incentivá-los às dramatizações. Para cada gênero trabalhado em sala, tínhamos que desenvolver
atividades de compreensão e interpretação do texto. Essas atividades tinham, dentre outras atribuições, fazer
com que o aluno se visse ali inserido em sua própria aprendizagem.

Como culminância e apresentação para a turma e para a escola, as crianças tinham que dramatizar a história,
contando-as oralmente, através de produções individuais e coletivas e reprodução da mesma através de
dramatizações. Muitas crianças não participavam, pois diziam não gostar e demonstravam timidez, porém,
participavam de maneira diferente. O importante ali era que todos participassem mesmo que com atividades
diferenciadas.

Algumas atividades extras foram realizadas em sala para aprofundarmos mais o estudo dos gêneros textuais.
Essas atividades visaram fazer com que os estudantes vissem seus trabalhos expostos não só para a própria
turma, mas para a comunidade escolar de maneira geral. No dia das apresentações artísticas e escritas, as
crianças foram caracterizadas segundo o gênero em questão. Nesse mesmo dia os pais foram convidados a
prestigiarem os trabalhos, produções e aprendizagens dos filhos.

Para essa culminância cada aluno produziu seu próprio livro com as histórias trabalhadas. Esses livros foram
feitos através de textos lacunados e, em alguns casos, até mesmo fatiados. Também através de produções
dos alunos: desenhos e textos escritos coletivamente.

III – CANTINHO DA LEITURA
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Neste ano tivemos a oportunidade de acompanhar os alunos no segundo ano. Esta é uma experiência que
todo professor deveria ter, pois é através da mesma que temos a oportunidade de dar continuidade ao
trabalho iniciado no primeiro ano, bem como acompanhar os estudantes neste primeiro ciclo de aprendizagem
no qual é a base para uma boa alfabetização.

Continuamos o trabalho com os gêneros e também criamos o cantinho da leitura onde os alunos tiveram a
oportunidade de se familiarizar com a leitura de textos diversificados. Esse “cantinho” é assim chamado por
ser um lugar reservado na sala de aula para que os alunos tenham acesso a livros diversos e possam escolher
o que gostariam de levar para casa para fazerem uma leitura diária.

Mesmo crianças que ainda não sabem ler convencionalmente são estimuladas a escolherem os livros e os
levarem para que algum adulto leia para elas. No dia da devolução dos livros os alunos tem que trazer para a
escola uma ficha preenchida com algumas questões referentes ao conteúdo do livro, autores, ilustradores,
personagens, etc.

Esta é mais uma forma de incentivar e auxiliar nossos alunos no processo de ensino e aprendizagem da
leitura e da escrita. Estamos tendo um ótimo rendimento ao mesmo tempo em que percebemos o gosto pelas
aulas. Apesar de haver crianças que ainda resistam a levar livros neste rodízio, o trabalho está sendo muito
bem aceito pela comunidade escolar bem como pela família dos educandos, pois sem a ajuda da comunidade
e família nunca poderemos realmente fazer uma educação de qualidade.

Também como forma de continuar incentivando o gosto dos alunos por a leitura dos diferentes gêneros
textuais, foi o empréstimo de livros, que antes era feito apenas na biblioteca, e então passou a ser feito
dentro da sala de aula mesmo com os livros expostos no baú de leitura. Este baú é uma espécie de caixa de
papelão recoberta com produções de desenhos dos próprios alunos como forma de valorização dos trabalhos
dos mesmos. Ele fica no espaço cantinho da leitura e sempre que os alunos necessitam, trocam de livros.

Inicialmente fazíamos um sorteio de cinco crianças por semana para escolherem e levarem para casa o livro
de sua preferência, mas logo tivemos a necessidade de aumentar a quantidade, pois todos queriam participar
ou serem sorteados.

A sede de leitura estava ficando cada vez maior em nossas salas. Então criamos um cartaz onde tinha tanto o
nome dos livros do baú bem como o nome de todos os alunos. Neste cartaz as crianças marcavam o livro que
levavam para casa e quando os devolviam, pintavam o quadradinho correspondente ao livro selecionado nas
cores verde ou vermelho. Quando pintavam de verde significava que haviam gostado da leitura; quando
pintavam de vermelho era porque não haviam gostado do livro. Também tinham que falar o porquê de
gostarem ou não da leitura do livro levado para casa.

Outra importante atividade e que o professor deve desenvolver na sala de aula é a prática da leitura diária
durante o percurso das aulas, ou antes, que a aula se inicie. Esta atividade deve tornar-se um hábito
adquirido pelo professor e este deve ser visto como um exemplo de leitor pelas crianças. Quando o professor
desenvolve este hábito em sala, os alunos consequentemente também o adquirem, e mesmo que ele o
esqueça por algum motivo, os alunos o lembram deste “compromisso” diário. Às vezes até levam livros de
casa para que sejam lidos na escola ou, em alguns casos, aqueles que já leem fluentemente, se oferecem
para eles próprios fazerem essa leitura que é tão importante para sua formação como pessoa.

A visita à biblioteca é outra forma de incentivar as crianças e faz com que o aluno se insira em um ambiente
que seja diferente da sala de aula e onde saiam um pouco (são as chamadas atividades diversificadas). Esta
visita pode ser diária, semanal ou quinzenal, o educador é quem saberá a melhor maneira de utilizá-la,
tornando-as parte integrante e indispensável às suas aulas.

Percebemos o quanto as crianças gostam desta maneira de aprender que é também diferente do trabalho
apenas com quadro e giz. Desde que iniciei o trabalho com os diversos gêneros textuais percebi uma melhor
participação dos alunos nas aulas obtendo uma maior participação da grande maioria dos estudantes.
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Toda criança merece ter uma escola na qual possa abrir sua inteligência, sua
sensibilidade e sua vontade para conversar com os professores e com os colegas e
trazer as questões que aparecem no seu dia a dia para um tratamento científico
(WACHOWICZ e MACHADO,2011, p.60).

A partir da interpretação da citação acima, podemos chegar à conclusão de que a escola contribui e muito
para a aprendizagem dos alunos ou para sua evasão. É claro que isto depende muito da força de vontade
tanto de quem está aprendendo quanto da equipe escolar de uma maneira geral. A escola que valoriza o seu
aluno tende muito mais a obter êxito no que diz respeito á aprendizagem dos mesmos. Esse processo não
depende de dom, mas de dedicação e compromisso. A criança deve ter crença na possibilidade de ter algo a
dizer.

Uma das principais tarefas do professor é incentivar na criança a expectativa de aprender a ler, o que tornará
mais fácil o seu ensino. É imprescindível o respeito à evolução de cada aluno de maneira particular e a
compreensão de que um desempenho mais vagaroso no processo de ensino e aprendizagem não significa que
a criança seja menos inteligente do que as demais, mas que cada um tem seu tempo para aprender. Daí a
importância do hábito da leitura de diferentes textos em sala de aula, pois resgata nas crianças a vontade de
aprender.

IV – O USO DOS JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE AULA

Outro ponto trabalhado foi o uso dos diversos jogos como forma de alfabetização de maneira lúdica. Estes
jogos faziam com que os alunos raciocinassem sobre a melhor maneira de escrever ou ler as palavras
apresentadas nos mesmos desenvolvendo assim, o gosto por a leitura. Os jogos oferecidos pelo projeto
foram:

◦ Mercado – consiste em organizar as imagens de alimentos cujos nomes se iniciem com a mesma
sílaba oral. (C122 Caderno de orientações. – São Paulo, SP: Ministério da educação, 2011. 56 p.:28
cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Descubra o invasor – consiste em encontrar, dentro de cada cartela com quatro imagens, aquela que
não se inicia com a mesma sílaba oral que as demais. (C122 Caderno de orientações. – São Paulo, SP:
Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Batalha dos nomes – as crianças têm o desafio de identificar, a partir das imagens representadas nas
cartas, qual dos nomes possui a maior sequência sonora. (C122 Caderno de orientações. – São Paulo,
SP: Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Passo a passo – consiste em encadear palavras a partir da sílaba final ou inicial de uma palavra dada.
(C122 Caderno de orientações. – São Paulo, SP: Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. –
(Trilhas; v.4)).

◦ Bicho malucos – consiste em juntar partes de animais existentes, representados em imagens,
formando novos bichos. (C122 Caderno de orientações. – São Paulo, SP: Ministério da educação, 2011.
56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Rimas – consiste em encontrar imagens de palavras que rimem completando a cartela. (C122 Caderno
de orientações. – São Paulo, SP: Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Nomes escondidos – as crianças identificam uma palavra com sentido conhecido usual dentro de
outra que possui, por sua vez, outro significado. (C122 Caderno de orientações. – São Paulo, SP:
Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Que brinquedo é esse?
– consiste em encontrar o nome correspondente da imagem sorteada. (C122 Caderno de orientações.
– São Paulo, SP: Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).

◦ Contrários – consiste em formar pares de palavras contrárias. (C122 Caderno de orientações. – São
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Paulo, SP: Ministério da educação, 2011. 56 p.: ;28 cm. – (Trilhas; v.4)).
◦ Agrupando imagens – consiste em reconhecer a imagem e seu nome a partir do campo semântico.

(C122 Caderno de orientações. – São Paulo, SP: Ministério da educação, 2011. 56 p. ;28 cm. –
(Trilhas; v.4)).

Todos esses jogos foram de suma importância para o desenvolvimento da leitura e da escrita bem como pelo
gosto pelos gêneros textuais. .

Além dos gêneros textuais e dos jogos de alfabetização, o projeto também nos incentivou a melhorar nossas
aulas criando um ambiente propício a atividades lúdicas. Nesse espaço foi valorizado o trabalho com as
brincadeiras de faz de conta. Os alunos gostaram muito desse espaço, pois puderam demonstrar suas
habilidades para dramatizar diferentes histórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das metas traçados e dos resultados obtidos foi possível observar que o objetivo foi alcançado e
bastante satisfatório. O nível de aprendizagem de nossos alunos melhorou praticamente cem por cento tendo
em vista que ao iniciarmos os trabalhos apenas uma pequena parte estava alfabetizada e na segunda metade
do ano a maioria dominava o sistema alfabético.

Hoje podemos dizer que todo professor deve inserir em suas aulas o hábito da leitura diária, seja ela feita
pelo professor, seja ela feita por um aluno que se proponha a fazê-la por gosto. Tivemos em sala de aula,
uma ótima experiência e ficamos maravilhados em ver o progresso dos alunos, bem como no gosto por ouvir
diferentes histórias e por se interessar pelas diferentes formas de leitura.

Ficamos muito felizes quando observamos as crianças descobrindo rimas ou recitando poesias, por pequenas
que elas sejam. É muito gratificante constatar que os educandos sentem-se empolgados e estimulados para a
aprendizagem demonstrando isso através do gosto que sentem pela leitura e pela escrita.

Vemos o quanto o trabalho valeu a pena e o quanto os alunos progrediram no processo de ensino
aprendizagem da escrita, da leitura e da produção de texto, bem como quanto à identificação das
características, semelhanças e diferenças entre os diferentes textos existentes em nosso meio.

Sentimo-nos orgulhosos em ver os resultados alcançados e compará-los com os iniciais, percebendo que ouve
realmente progresso e que todo o trabalho desenvolvido foi bem recebido pelos alunos, professores e pessoal
envolvido.

Realmente esse foi um dos melhores projetos que poderia ser implantado nas escolas, e cabe a todos nós,
professores alfabetizadores, fazermos uso correto desse material dando, com isso, maiores oportunidades
para nossos alunos aprenderem mais e melhor.
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