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RESUMO 
 
 

PIBID: “BRINCANDO E APRENDENDO NO MUNDO DA LEITURA” Suelene Regina Donola 
Mendonça Ana Paula dos Santos Leite Katalina Rodrigues Ferreira Flávia Aparecida Corrêa 
RESUMO Partindo da premissa que a prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde 
o momento em que começamos a compreender o mundo à nossa volta, o presente trabalho 
tem como foco o resgate do valor da leitura, bem como do prazer diante dos livros, aspecto que 
se caracteriza como um subsídio para a aquisição de novos conhecimentos. O Projeto surgiu a 
partir das dificuldades apontadas pelas avaliações diagnósticas realizadas e foi oferecido para 
os alunos do Ensino Fundamental I pelas bolsistas participantes vinculadas ao Departamento 
de Pedagogia, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), proposto e 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 
parceria com a UNITAU (Universidade de Taubaté). A escola atendida é de educação infantil e 
ensino fundamental e pertence ao município de Taubaté - SP, onde o projeto: “Brincando e 
Aprendendo no Mundo da Leitura”, destinou-se aos alunos do 1º, 2º e 3º anos, totalizando 110 
participantes. Teve como objetivo desenvolver o gosto pela leitura desde o início das etapas de 
escolaridade, tendo o professor como mediador entre a criança e o livro, possibilitando que a 
leitura fosse significativa, contextualizada e prazerosa. A metodologia utilizada consistiu em 
diversas atividades lúdicas, que aconteceram em cinco etapas, sendo que na primeira foi 
confeccionada uma caixa-surpresa com fichas (figuras e palavras), na qual cada aluno retirava 
uma palavra e com a mesma deveria continuar uma história já iniciada pela bolsista. É 
importante enfatizar que essa atividade foi proposta para as salas do 1º ao 3º ano, além de 
favorecer a linguagem oral, a capacidade de organização mental, criatividade, foi possível 
também conhecer os conhecimentos prévios das mesmas, tendo sido fundamental para 
introduzir diversas atividades que foram exploradas nas próximas etapas do projeto. Com isso, 
a segunda etapa foi direcionada para cada sala de modo a atender as singularidades de cada 
faixa etária, na qual foi realizada uma contação de história para explorar as características do 
enredo, em seguida, foram realizadas atividades relacionadas à mesma, como lista de animais, 
cruzadinha das dificuldades ortográficas com banco de palavras, dependendo da necessidade 
da sala. Logo mais, na terceira etapa, as bolsistas fizeram uma retomada da história lida, 
enfatizando os pontos principais, sendo que as turmas do 1º e 2º ano fizeram a ilustração da 
mesma e depois tinham de explicar aos demais colegas da sala o que desenharam, e a turma 
do 3º ano fez a reescrita da história. Na quarta etapa, após a retomada da história, os alunos 
brincaram com um jogo de trilha onde dependendo da posição que paravam, deveriam 
responder às perguntas relacionadas à mesma. Por fim, na última etapa, os alunos realizaram 
uma ilustração da história trabalhada, para que depois fosse confeccionado um cartaz de cada 
sala. Ao final do projeto, foi possível constatar que, além de estimular o gosto pela leitura e a 
atribuição de significado para a mesma, também foi desenvolvido as habilidades sociais, a 
linguagem oral e escrita, a estimulação da criatividade e imaginação, a ampliação do 
vocabulário, além de propiciar ao aluno o seu desenvolvimento como um todo. Palavras-chave: 
leitura, escrita, lúdico.  


