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RESUMO 
 
 

PIBID: MAIS QUE HISTÓRIA, UMA CONSTRUÇÃO DE VALORES. Adriana de Souza Cursino 
Lourenço Késsia Dias de Morais Maria Ketiryn de Brito Stefanie Caroline Scandola Siguematu 
Professora Supervisora Áurea Eneida Fernandez Orientadora Profª Dra. Suelene Regina 
Donola Mendonça O presente projeto, pertencente ao PIBID (Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência), do subprojeto da Pedagogia, referente Educação Infantil, contou com 
a participação de quatro bolsistas e uma professora supervisora, em duas Creches do 
município de Taubaté-SP, atendendo os níveis Maternal I, Maternal II e Jardim, entre as faixas 
etárias de três a cinco anos. Este trabalho foi realizado mediante a necessidade relatada pelas 
professoras em ampliar os valores sociais e incentivar a leitura e assim criar várias 
possibilidades de interação dos alunos com o meio social em que vivem e abrindo caminhos 
para novos conhecimentos. Já que as histórias despertam nas crianças os gostos e valores, 
pois quando se conta uma história busca-se atingir vários objetivos como: ensinar, instruir, 
educar e divertir. Nessa fase, a criança está se desenvolvendo e o contato com os livros, faz 
com que ela perceba que através deles possa aprender a escrever, a imaginar, a pensar e a 
descobrir o mundo. A partir desses fundamentos, desenvolvemos o projeto “Mais que 
Histórias”, tendo como principal objetivo estabelecer uma relação entre a Literatura Infantil e os 
Valores Sociais, de modo que as crianças adquirissem os valores, e simultaneamente, 
desenvolvessem o hábito de leitura. O trabalho foi realizado mediante um planejamento prévio, 
no qual método utilizado foi a partir da contação de história com o propósito de resgatar os 
valores para o convívio social, favorecendo a autonomia afetiva e cognitiva. Buscando esse 
contexto, utilizamos recursos literários infantis e contos, por meio de teatros, encenações, 
caracterização dos alunos de acordo com os personagens presentes nas histórias, fantoches, 
fantasias, trabalhos artesanais e músicas. Foram selecionados livros infantis, que continham 
valores, tais como o respeito com o próximo, o amor, a cooperação, a amizade, o 
compartilhamento, entre outros, tais como Adivinha o quanto eu te amo, de Sam McBratney, O 
Grande Rabanete, de Tatiana Belinky, Que Dificuldade, de Simone Santos, O Segredo da 
Lagartixa, Letícia Dansa, Bruxa, Bruxa, venha a minha festa, de Arden Druce, e o Conto Sapo 
Zé, postado por Elaine Ventura. Enfim, com a finalização do projeto, constatou-se o interesse 
pela leitura e, consequentemente, contribuiu para relacionamento de respeito entre aluno-aluno 
e professor-aluno, ampliando os laços de amizades e a cooperação no grupo escolar. 
PALAVRAS – CHAVE: LITERATURA INFANTIL, VALORES E EDUCAÇÃO INFANTIL.  


