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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma proposta 

pedagógica desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental com o 

propósito de favorecer as relações socioemocionais, cooperar para a valorização e a 

autoestima dos alunos, além de promover o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Isso se fez necessário pois, após algumas intervenções pedagógicas foi possível 

identificar que se tratavam de alunos, com demandas variadas e para superar as 

dificuldades, era preciso tratá-las considerando as especificidades existentes na 

turma. Pensando nisso, foi realizado um plano de ação que teve como propósito, 

resgatar a autoestima dos alunos, o respeito entre eles e os que lhe fossem diferentes, 

promovendo assim ações que lhes fossem significativas de maneira a promover 

transformações. Elegeu-se para essa prática alguns teóricos como: Leal, (2008); 

Rocha, (2008); Oliveira (1991); Campos (2012); Almeida (2012). Esse plano tem 

cunho qualitativo (BODGAN & BILKEN, 1994), pois buscou por desenvolver uma 

prática que olhasse para o sujeito. O projeto visou realizar práticas pedagógicas, que 

culminaram na elaboração de portifólios, tendo como temática: “Eu, comigo”, “Eu com 

o diferente”, “Eu com todos”,  promovendo o autoconhecimento,  desenvolvendo a 

consciência e o respeito por aqueles que  são diferentes, além de valores 

fundamentais para uma vida em sociedade, em vista a considerar a importância do 

outro na construção de nossa própria história. Ao final do trabalho foi possível 

perceber que o projeto contribui, para que os alunos, em sua maioria se 

reconhecessem como pessoas, insubstituíveis em si mesmo, únicos em suas 

diferenças, privilegiados quanto ao acesso à educação, sendo amparados em suas 

necessidades no que tange as obrigações da escola, responsáveis por suas escolhas 

em sala de aula e fora dela, cientes de suas obrigações, e conhecedores de seus 

direitos e deveres. Conscientes de quem são, quem é o seu próximo e a importância 

das relações pessoais na promoção de uma vida harmoniosa e pacífica. Além disso 

foi possível de maneira efetiva adquirirem as habilidades exigidas aos alunos do 2º 

ano do ensino fundamental, alcançando a alfabetização e o letramento quanto ao 

desenvolvimento da produção textual e do apreço a leitura. 

  

Palavras-chave: Afetividade. Práticas pedagógicas. Ações significativas. 

 



 
ABSTRACT 

 
The objective of this Job is to present the development of a pedagogical proposal 

developed with students of the 2nd year of elementary school with the purpose of 

favoring social and emotional relations, cooperate for the valorization and self-esteem 

of students, and promote the development of reading and writing. This was necessary 

because after some pedagogical interventions it was possible to identify that they were 

students with varied demands and that to overcome the difficulties, it was necessary 

to treat them considering the specificities existing in the class. With this in mind, an 

action plan was developed that aimed to restore students' self-esteem, respect 

between them and those who were different, thus promoting actions that were 

significant to them in order to promote changes. For this practice, some theorists were 

elected as: Leal, (2008); Rocha, (2008); Oliveira (1991); Campos (2012); Almeida 

(2012). This plan has a qualitative nature (BODGAN & BILKEN, 1994), as it sought to 

develop a practice that looked at the subject. The project has objective the pedagogical 

practices, which culminated in the elaboration of portfolios, with the theme: “I, with me”, 

“I with the different”, “I with everyone”, promoting self-knowledge, developing 

awareness and respect for those who They are different and fundamental values for a 

life in society, in order to consider the importance of the other in the construction of our 

own history. At the end of the work it was possible to contribute for the majority of 

students to recognize themselves as people, irreplaceable in themselves, unique in 

their differences, privileged in terms of access to education, being supported in their 

needs regarding the obligations of the school, responsible for their choices in and out 

of the classroom, aware of their obligations, and knowledgeable of their rights and 

duties. Aware of who they are, who their neighbor is and the importance of personal 

relationships in promoting a harmonious and peaceful life. In addition, it was possible 

to effectively acquire the skills required of students of the second year of elementary 

school, achieving literacy and literacy as the development of textual production and 

reading appreciation.  

 

Keywords: Affectivity. Pedagogical practices. Significant actions. 
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1. APRESENTAÇÃO: Breve diálogo sobre a professora. 
 

 O meu envolvimento com a sala de aula, começou muito cedo, lembro-me, 

ainda criança antes mesmo de entrar no antigo pré-primário, de minha mãe nos 

ensinando as primeiras letras, palavras e números. Éramos sete filhos, nossos pais 

mesmo com pouco estudo, foram capazes de levar todos os filhos a ler e escrever 

antes mesmo de frequentarmos a escola.  

O apreço dos meus pais pela escrita e leitura se manifesta até hoje. O meu pai 

com 83 anos, mesmo com limitações, ainda escreve poesias, contos e resenhas. A 

minha mãe com 74 anos expressa o seu amor pelas palavras e os seus significados, 

seja ajudando os meus sobrinhos nas atividades de “Para casa”, como também 

realizando diariamente palavras-cruzadas. 

Algumas professoras foram importantes em minha trajetória, deixaram marcas 

que até hoje reverberam no exercício de minha profissão, entre elas a Dª Celi, minha 

primeira professora no primário, Dª Daisy, na 1.ª série e de Dª Suely que lecionava 

Língua Portuguesa na 5.ª série, estas que me ensinaram e motivaram-me a ensinar.  

No ano de 1999, conclui uma graduação em Teologia, o que aprimorou um 

pouco mais a prática do magistério. Foi somente no ano de 2011, que consegui 

concluir a formação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Em 

seguida fiz alguns cursos de extensão e especializações na área da educação. 

A minha entrada na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deu-se no ano de 

2006, quando fui nomeada para exercer um cargo administrativo numa escola. Uma 

nova nomeação ocorreu em 2011, assim passei a fazer parte do quadro de 

professoras do Ensino Fundamental de 1.º e 2.º ciclos 

 Assim, com algumas experiências vividas adquiri o conhecimento de práticas 

educativas, mas não suficientes para acompanhar as mudanças constantes na 

sociedade. Tenho muito a aprender e a fazer para oferecer aos alunos uma educação 

de qualidade e que seja significativa para eles.  A chance de estar no Laseb tem 

oportunizado, pensar, (re) significar e refletir sobre as minhas práticas pedagógicas e 

conhecer as muitas possibilidades na prática docente. 

 Dessa maneira, quando fui solicitada a formular um plano de ação, para a 

conclusão do curso de especialização em Processos de Aprendizagem e Ensino na 

Educação Básica do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação 

Básica, me predispôs a realizar um trabalho que tem como objetivo geral  proporcionar 
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a ampliação e o desenvolvimento da habilidade da leitura e da produção textual dos 

alunos do 2º ano, de maneira a  ser significativo a eles. Para isso, tem-se como 

objetivos específicos desenvolver atividades de forma que os alunos façam a 

transição dos textos orais para os textos escritos;  desenvolver habilidades que 

facilitem as relações socioemocionais; estimular  a apreciação do gênero narrativo e 

poesia focando a oralidade, a leitura e a produção textual nas aulas de Língua 

Portuguesa, Literatura  em interdisciplinaridade entre as disciplinas de Geografia, 

História e Ciências. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

2.1 As práticas pedagógicas e os desafios diários em sala de aula. 

 

A prática pedagógica realizada em sala de aula, em alguns momentos é 

pautada por eventos que permeiam as relações sociais, econômicas e culturais do 

público onde o trabalho educacional é realizado.  

  Visto as constantes mudanças na sociedade e as exigências de alguns órgãos 

reguladores da educação, a escola em muitas vezes tem dificuldades para cumprir o 

seu papel, ou seja, gerar efetivas transformações na vida do aluno possibilitando a 

esse a autonomia e a criticidade em suas ações.  

 Assim a discussão, que mais se ouve na escola é relativo à dificuldade que os 

alunos possuem para ler, escrever e interpretarem os textos, visto a lacuna que essa 

situação abre na vida escolar do aluno, prejudicando todo o seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Comumente, eu observo os relatos dos professores, cada qual de uma 

disciplina específica, comentar tristemente sobre as dificuldades dos alunos em 

produzir, ler e interpretar textos, o quanto isso dificulta a realização de suas práticas. 

Os professores dos anos iniciais responsáveis pela alfabetização dos alunos 

(pedagogos) tentam defender seu trabalho, valorizá-lo diante dos professores do 3º 

ciclo, mas nem sempre obtêm sucesso. 

 Em muitas vezes cadernos e provas, são expostos como documentação 

comprobatória de que os alunos não venceram essas etapas. A responsabilidade do 

fracasso escolar dos alunos, em muitas vezes é imposta nas costas dos professores 

que trabalham nos anos iniciais do ensino fundamental, algo que no contexto geral é 

responsabilidade de toda a escola. 

Alguns projetos realizados em práticas pedagógicas coletivas, ou seja, com os 

professores de diferentes disciplinas, no intuito de atender determinada demanda, 

favorecem a interdisciplinaridade entre as disciplinas e os seus conteúdos, isso muitas 

vezes promove a aprendizagem, visto o envolvimento dos alunos e os resultados 

obtidos. 

O trabalho em parceria com outros colegas, em geral sempre é propício, pois 

quando temos tempo disponível para organização e planejamento das atividades 
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coletivas, é possível avaliar os erros e os acertos além de buscar ações para alcançar 

os objetivos.  

Essa prática é dinâmica, produtiva e agradável para muitos professores, mas 

nem sempre é possível, nossa realidade nem sempre nos permite esse privilégio de 

organização e parcerias. Assim sempre na tentativa de acerto, avalio meu trabalho e 

o que de fato tenho feito para promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos que tem chegado à sala de aula. 

 Assim, várias questões movem meu pensamento, como quanto ao que fazer e 

como fazer para que os alunos aprendam, são muitas as questões que em muitas 

vezes não encontro as respostas, como as que descrevo a seguir: Será que realmente 

eu estou alfabetizando?; Quanto tempo tenho me dedicado ao ensino da leitura e da 

escrita?; O que devo fazer para cooperar no desenvolvimento pleno do aluno, de 

maneira que ao concluir o 1º ciclo de alfabetização tenha consolidado os conteúdos 

de maneira significativa? Como despertar o interesse do aluno, de maneira que ele 

valorize os estudos? como promover o conhecimento, de forma que o interesse pela 

leitura e a escrita seja notório? como proceder para cativar, conquistar os alunos e ser 

ponte neste processo? Como gerar no aluno interesses e propósitos efetivos na 

escola? Será que o problema sou eu, o aluno ou sua família? São problemas da escola 

ou problemas extraescolares? É um problema psicológico, físico, intelectual, social do 

aluno, da família ou minhas práticas educativas e pedagógicas, não são capazes de 

atender as demandas de aprendizagem do aluno? 

Mediante tantas questões, dúvidas, culpas, preocupações, esse trabalho teve 

como propósito realizar um plano de ação, de maneira a cooperar na formação do 

aluno leitor e consequentemente escritor, promoveu ações que favoreceram este 

objetivo, além de promover o prazer pelos estudos, melhorando as relações entre eles 

e os adultos da escola. 

A escola onde o plano de ação foi realizado é a Escola Municipal Theomar de 

Castro, nesta há apenas turmas do 1º ciclo do Ensino Fundamental, ou seja do 1º ao 

3º ano e turmas de Educação Infantil, atendendo crianças de 4 a 9 anos.  Nesta 

unidade atuo, como professora referência da turma, ou seja, responsável pelas 

disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Ciências, História, Geografia, Artes e 

Educação Física.   

No meu imaginário a escola, era um lugar de referência na alfabetização, com 

baixo índice de dificuldades entre os alunos de aprendizagem ou disciplinar. 
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Acreditava, que pôr ter poucas turmas, não teriam tantos problemas como os que 

enfrento no período da manhã na outra escola em que trabalho.   

Esperava ao chegar à escola que encontraria uma estrutura diferenciada das 

escolas localizadas no Aglomerado da Serra1, ou seja, alunos mais avançados quanto 

a aprendizagem, dedicados aos estudos, organizados em suas práticas em sala de 

aula e principalmente, interessados em aprender. 

O que encontrei foram situações cotidianas comumente as que vivencio na 

outra unidade, em que trabalho, ou seja, alunos com dificuldades de aprendizagens, 

indisciplinados, pouco interessados, relações pessoais difíceis e estressantes entre 

os seus pares e os adultos da escola. Além disso, descuido e falta de capricho, por 

parte dos alunos, no uso do material didático e escolar. Os alunos, em sua maioria 

interessavam apenas, nas práticas educativas realizadas através de brincadeiras, 

pouco acostumados com ações de leitura e escrita em sala.  

Ao deparar com esse cenário, minha primeira reação foi de um estranhamento, 

logo imaginei que não daria conta. Os alunos não ficavam sentados em momento 

algum, falavam, brigavam, batiam uns nos outros, choravam, isso o tempo todo. Não 

que fosse novidade a característica da turma, mas percebi que não seria tarefa fácil 

conquistá-los. Com tempo fui percebendo, que seria um grande desafio, mas o fato 

de terem entre 7 e 8 anos ajudou muito a permanecer, visto ser uma fase da criança, 

favorável a aprendizagem e descobertas. 

 Assim, com o passar do tempo, fui tentando compreender porque eles se 

tratavam tão mal, porque tinham pouco ou quase nenhum respeito uns para com os 

outros. Realizei alguns momentos em sala de aula, com objetivo de ouvir os alunos e 

os professores do ano anterior, promovendo diálogos e atividades de descontração. 

Através dessas conversas, tomei conhecimento de históricos de abusos, 

violência física, moral, abandono e desrespeito, fora do espaço escolar, vividos por 

alguns deles. Além disso ouvi dos alunos que vieram transferidos de outras escolas 

algumas experiências desagradáveis, motivo que levaram os pais a retirá-los das 

escolas anteriores.  

Foi então, que começou a fazer sentido para mim o comportamento dos alunos, 

como o reflexo de experiências negativas que viveram ou ainda viviam, situações de 

constrangimento e vergonha que impactaram suas vidas. 

 
1 Localizado na região Centro Sul de Belo Horizonte, o Aglomerado da Serra é o segundo maior conjunto de 

favelas da América Latina- Fonte: www.pbh.gob.br 
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A escuta dos alunos possibilitou-me conhecê-los, pouco a pouco, percebi, que 

já estavam mais condescendentes. Somente após essa aproximação é que foi 

possível realizar ações de maneira a oportunizar o desenvolvimento das habilidades 

já existentes e as necessárias a aprendizagem dos alunos do 2.º ano.  

Não sendo capaz de solucionar todos os problemas que os alunos relatavam, 

pensei em buscar estratégias para amenizar e resolver algumas situações. Isso se 

deu através do diálogo e de algumas práticas pedagógicas, como a contação de 

história. 

Mesmo ouvindo relatos que caracterizavam os alunos da turma, de maneira 

pejorativa, não me permiti cair no erro de fazer um julgamento sem respaldo clínico, 

“diagnosticando” alguma enfermidade que justificasse comportamentos inadequados 

dos alunos. Pois, na própria escuta que realizei com eles percebi que eram crianças 

normais e com dificuldades, um pouco mais incomuns do que as que já havia 

vivenciado em outros espaços. 

Pensando assim, esperei não escrever já no início do ano, um fim triste para a 

turma, como estivesse fadada ao fracasso, como exemplifica Carvalho (2015) 

 
O que se percebe atualmente é a busca da escola pelos diálogos clínicos 
para justificarem as causas de insucesso escolar de seus alunos. Vários são 
os diagnósticos realizados pelos professores, coordenadores e diretores; 
desde instabilidade emocional, desequilíbrio familiar, incapacidade de 
concentração até problemas em se manter concentrado. (CARVALHO, 2015, 
p.4) 

 

Ainda na abordagem de Carvalho (2015), em muitas vezes emitimos relatórios 

clínicos dos alunos e os diagnosticamos com transtornos para justificar as dificuldades 

de aprendizagens, concentração, organização e muitas outras definições, que não 

atendem o nosso padrão de normalidade, ou até mesmo, para não demonstrar as 

dificuldades que nós mesmos temos para enfrentar esses problemas. 

Esse cuidado é necessário para que não se crie problemas de saúde, quando 

na verdade o aluno só precisa de atenção ou mais tempo para realizar uma atividade, 

ou ainda de uma mudança, feita pela professora na sua maneira de ensinar, ou 

mesmo, o aluno não entende o porquê de frequentar uma escola.  

Haviam alunos que referiam a si mesmo como também a outros colegas, com 

diversas características negativas como: “difícil”, “bagunceiro”, “terrível”, “não sabe 

nada”, “burro”, “idiota”, “insuportável”. Era uma relação desrespeitosa e agressiva em 

vários momentos. 
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Assim as informações que auferi me levaram a planejar aulas com diferentes 

práticas, que pudessem ser significativas para o aluno. O foco em princípio era na 

valorização do aluno, suas histórias, experiências e necessidades, fazendo dele, meu 

maior colaborador no processo de ensino e aprendizagem. 

Para que isso se efetivasse foi necessário buscar referenciais teóricos que 

respaldassem as práticas pedagógicas que realizei, dentre eles as contribuições de: 

Leal (2008); Rocha (2008); Carvalho (2005); Passarelli (2012); Oliveira (1991); 

Campos (2012); Almeida (2012). No próximo capítulo, discorro diante das 

considerações desses autores, quanto a formação do leitor, a produção da escrita, e 

ainda da relação professor aluno, como instrumento favorável a aprendizagem, 

considerando o valor das vozes das crianças em sala de aula, o que elas nos ensinam, 

antes de ensinarmos a elas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 Pensando em aprendizagens significativas para o aluno. 

 
Em muitas vezes nós professores realizamos práticas em sala de aula, seja 

pela rotina, pela falta de tempo ou outras situações do cotidiano escolar que não são  

fundamentadas num objetivo específico, reconhecer isso, pode não ser agradável, 

mas às vezes é a prática, pela prática, como algo repetitivo, como se apenas servisse 

para preencher o tempo da aula. 

Uma prática sem propósito, sem planejamento pode não despertar a 

curiosidade, a criatividade e oferecer o conhecimento ao aluno, como diz Oliveira 

(1991) “é preciso proporcionar oportunidade de desenvolver nas crianças a 

capacidade criativa”. (p.19) 

Na leitura ou na audição de uma história pelas crianças, é possível ao professor, 

ampliar a criatividade do aluno, favorecendo a oralidade, a compreensão do texto, 

despertando o interesse pela escrita, como uma representação de suas ideias e de 

sua capacidade criadora. 

De acordo com Oliveira (1991) as crianças podem através de várias práticas, 

quando orientadas pelos adultos ou seus pares, expressar harmonia e leveza, 

manifestando nessas ações graça e beleza, favorecendo a criatividade e seu 

desenvolvimento. A autora ainda considera, que a pressa de alguns professores ao 

querer executar várias atividades de leitura ao mesmo tempo, sem a dedicação 

devida, prejudica a formação do aluno, quanto ao interesse a leitura e sua prática 

permanente. 

Leal (2008) considera que práticas sem objetivo, nem sempre resulta em algo 

significativo para os alunos, pois conhecer os alunos a realidade em que vivem, seus 

interesses, suas necessidades, deve fazer parte da organização do trabalho 

educacional. Uma prática sem fundamentação ou sem objetivos, pode até agradar os 

alunos ou também cooperar para seu desinteresse e falta de entusiasmo ao realizá-

la. 

Mais do que fazer as tarefas para cumprir um determinado tempo em sala de 

aula, segundo Leal (2008) os alunos devem realizá-las com consciência de sua 

necessidade, ou seja, que aquilo, que é desenvolvido pelo professor em sala de aula, 

venha a ser importante em sua vida. Para isso, é necessário planejar as aulas com 
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objetivos claros e específicos, à realidade e as características dos alunos, nessa fase 

do desenvolvimento. 

Considerando as especificidades no planejamento e na execução da prática 

pedagógica, na organização de propostas de produção textual e/ou apreciação da 

leitura, o professor precisa considerar, que os alunos antes mesmo de se expressarem 

através da escrita já utilizam da comunicação verbal, mesmo sem às vezes 

compreenderem a importância disso na sociedade. De acordo com Leal (2008)  

 
Os aprendizes de produção de texto (como quaisquer outros) são sujeitos 
que interagem verbalmente, isto é, produzem discursos em uma determinada 
situação comunicativa e o fazem a partir de um lugar social e histórico 
determinado. (LEAL, 2008 p.56) 

 

Na perspectiva de Leal (2008) é preciso favorecer as práticas em sala de aula, 

que tenham como propósito o desenvolvimento de  bons escritores, que seja 

oportunizado pelo professor momentos, em que se favoreça a oralidade do aluno, seja 

por meio de tempos de escuta e da oportunidade da fala, considerando o muito que 

se tem a compreender, da  cultura já existente nos aprendizes de produção textual. 

 
Compreender como um texto produz sentidos e realiza a discursividade é 
saber que o texto individualiza um conjunto de relações significativas. Essas 
relações são frutos da existência da história e das histórias partilhadas e do 
que delas foi produzido nas relações culturais e simbólicas. (LEAL.2008, 
p.62) 

 

Nas práticas pedagógicas de leitura, desenvolvidas pelo professor o objetivo 

em geral é levar o aluno a capacidade de ler e compreender o texto. O prazer nas 

leituras dos poemas, contos de fadas, fábulas, que fazem parte do universo infanto 

juvenil, devem vir em consonância com esse objetivo. Além de oferecer aos alunos 

momentos de leitura, que sejam prazerosos e ao mesmo tempo redunda no desejo de 

fazer da leitura, algo permanente em suas vidas, dentro ou fora do espaço escolar. 

Assim perfaz Oliveira (1991)  

 
A finalidade de um livro básico de leitura não é dar informações- as 
informações podem vir por acréscimo. Os temas devem ser sempre pretextos 
para a comunicação intelectual e emocional, em que a relação de conteúdo 
e forma traduz sentimentos, ideias, graça, beleza, em toda a simplicidade e 
pureza de expressão; através de textos bem variados(...) (OLIVEIRA, 1991, 
p.23) 

 

Ainda de acordo com Oliveira (1991) é preciso oferecer aos alunos leituras de 

variados gêneros textuais, pois essas podem favorecer a que conheçam as 
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características dos gêneros e oportunize a apreciação e a identificação de seus 

próprios desejos, ou seja, que tipo de leitura lhe agrada. Dessa forma, o professor 

ensina o conteúdo e ainda promove o respeito as diferenças individuais de cada aluno. 

Para que o professor conheça os interesses do aluno, é preciso promover 

momentos de escuta e ao mesmo tempo oferecer a eles momentos variados de 

leituras ou contação de histórias, seja o professor como leitor ou apreciadas pelos 

alunos através de vídeos ou áudios, oportunizando aos alunos diferentes formas de 

se ler e compreender uma história. 

Assim, quando o aluno já adquiriu o gosto pela leitura e iniciando a 

aprendizagem em práticas de produção textual, Leal (2008) considera que o professor 

motive o aluno a escrever para si mesmo, com a finalidade de apresentar suas ideias, 

expressar seus sentimentos, pensamentos e opiniões. Evitando assim que o foco do 

aluno seja em realizar um texto, apenas para ser corrigido pelo professor.  

Essa prática se efetiva como um instrumento de voz ao aluno, de respeito e 

valorização de si mesmo, além dessa compreensão, desenvolve também a 

consideração e o respeito pelas ideias dos outros. 

Ainda considerando a afirmação de Leal (2008) é fundamental que o aluno 

compreenda: a função da leitura e da escrita, o propósito de sua presença na escola, 

seu valor como pessoa única, sendo essa conscientização, importante em todo o 

processo de aprendizagem, em qualquer tempo de sua vida escolar.  

Considerar essas particularidades no momento do planejamento de práticas 

pedagógicas valoriza o aluno e permite, que ele se reconheça, como participante na 

construção de sua própria aprendizagem. 

Um dos desafios constantes para o professor é a presença de alunos, que 

chegam na sala de aula desmotivados, desinteressados, impossibilitados de realizar 

quaisquer atividades. Os motivos, segundo eles mesmos, podem ser diversos, desde 

um presente que não ganhou no dia anterior ou ter dormido tarde ou até mais 

complexos como algum tipo de agressão vista ou sofrida na rua ou no ambiente 

familiar. 

 Para o professor é tarefa difícil estar atento a tudo o que ocorre na vida de 

seus alunos, em meio a toda rotina diária, que possui, desde a sala de aula a extensão 

de sua casa, onde também é acometido por problemas. Mas não há como realizar 

alguma construção relevante em sala de aula, sem que se conheça o aluno e os 

problemas que o cercam. 
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Assim com dedicação e esforço é possível ao professor aproximar-se dos 

alunos e planejar propostas factíveis e ao mesmo tempo significativas aos alunos, 

num trabalho global, valorizando a relação aluno e professor. 

 
Ao direcionar a atenção para os processos de aprendizagem em vez de 
focalizar os métodos de alfabetização, o professor toma consciência de que 
ninguém precisa correr atrás de nada nem de ninguém. Isso significa 
professor e criança caminhando juntos. Ele se orienta por aquilo que vê a 
criança realizar e ela por sua vez se deixa guiar pelos questionamentos, 
desafios contraexemplos e solicitações que lhe são feitos. (SEBER, 2009. 
p.54) 

 

Muitas das práticas pedagógicas, se não planejadas e pensadas podem 

apenas serem eventos corriqueiros, totalmente alheios aos interesses dos alunos, 

tornando-se ações infrutíferas que não prosperam em seus propósitos.  

As crianças dão dicas e até mesmo explicitam o que desejam, seja através de 

ações ou palavras. Assim baseados nos estudos de Almeida (2012) sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças de acordo com a teoria de Henry 

Wallon2 a de se considerar que o professor deva exercer sua função com respeito e 

consideração à criança e a especificidade, do tempo de sua existência. 

 
(...) a atitude de respeito do professor pode ser assim operacionalizada: o 

professor precisa ser um arguto, lúcido, constante observador do aluno. 
Observador da criança como uma pessoa completa, integrada, 
contextualizada; observador da criança em cada um dos seus domínios 

funcionais.) (ALMEIDA, 2012. p.82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Henry Wallon foi um dos importantes autores no desenvolvimento da psicologia da criança. Nascido 

na França, viveu de 1879 a 1962. Sua formação acadêmica perpassa pela filosofia, psiquiatria, 
medicina e psicologia. Iniciou seus trabalhos pensando primeiro nas crianças com diversas categorias 
de deficiência mental, também estudou os traumas que foram causados a muitas pessoas, devido a 
Grande Guerra. Henry Wallon teve grande interesse pela educação, o fruto disso foi a criação do 
Langevin- Wallon criado em parceria com o físico Langevin e outros educadores. (MAHONEY & 
ALMEIDA, 2012) 
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4. METODOLOGIA:  
 

Este capítulo tem como propósito abordar como se deu o plano de ação, 

desenvolvido neste trabalho de conclusão de curso. Assim, será apresentado a 

escola, em que ocorreu o projeto, os sujeitos, que dele fizeram parte e as práticas 

desenvolvidas.  

Esse plano tem cunho qualitativo (BODGAN & BILKEN, 1994), pois buscou por 

desenvolver uma prática que olhasse para o sujeito, entendendo a realidade daquela 

sala de aula e a participação de cada um daqueles alunos. Assim, foram utilizados 

instrumentos de pesquisa como caderno de campo e registro em foto, pois como 

afirmam Fiorentini e Lorenzato (2009), é uma ferramenta que possibilita ao 

pesquisador fazer seus registros, descrever as pessoas e os fatos.  

 
4.1 A Escola Municipal Theomar de Castro Espíndola 

 

O plano de ação foi desenvolvido na Escola Municipal Theomar de Castro 

Espíndola, localizada no Aglomerado da Serra, bairro São Lucas, na cidade de Belo 

Horizonte/MG. Sua inauguração se deu em 02 de abril de 2002, antes funcionava 

neste mesmo espaço por 38 anos a Escola Municipal Padre Guilherme Peters até a 

construção de uma nova sede na Vila Aparecida, também no Aglomerado.  

A escola tem uma história de superação junto à comunidade, pois com a 

mudança da sede da E.M.P.G.P. os alunos ficaram sem escola, levando a comunidade 

escolar e os pais dos alunos, a se mobilizarem para juntos reivindicarem a Prefeitura 

de Belo Horizonte a construção de uma nova escola para atender os moradores 

daquela região. 

 Hoje a escola se tornou uma extensão das casas que a circundam, pois suas 

paredes fazem divisas com os quintais, varandas, muros e janelas das casas, dos 

vizinhos, enquanto estudamos podemos ver as senhoras lavando suas roupas, 

fazendo faxinas, churrascos ou conversando nas varandas e passeios de suas casas. 

A área construída da escola, chega em torno de aproximadamente 500 metros 

quadrados.  
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No período da manhã, funcionam seis turmas de 1º ciclo e à tarde outras três 

turmas, também de 1º ciclo (turmas do 1º ao 3º ano)3 . Além do Ensino Fundamental 

a escola atende crianças da Educação Infantil, sendo três salas disponíveis, com 

turmas de alunos de 4 e 5 anos que são atendidas no período da tarde. Ao todo a 

escola possuiu em torno de 300 alunos. 

 Além das aulas regulares são realizadas atividades complementares, através 

da Escola Integrada4, como danças, capoeira, jogos, coral infantil, teatro e artesanato. 

Essas atividades ocorrem no contra turno, ou seja, o aluno estuda no turno da manhã 

e participa de atividades no turno da tarde, se estuda a tarde participa da Escola 

Integrada no período da manhã. Além disso nos finais de semana a escola permanece 

aberta para receber os alunos que fazem parte do projeto Escola Aberta5 ,neste 

período ocorrem eventos que oferecem entretenimento como danças e teatros, 

também realizam trabalhos de artesanatos e jardinagem. A Escola Aberta atende toda 

criança da comunidade, independentemente de serem alunos matriculados na escola. 

São três andares de funcionamento, no primeiro pavimento: a sala dos 

professores, secretaria, diretoria, biblioteca, três salas de aula para as turmas de 

Educação Infantil, uma área de recreação, com jogos pintados no chão, além de um 

espaço aconchegante, chamado “Cantinho Feliz” com grama sintética, brinquedos 

fixos e um pequeno jardim.  No segundo pavimento estão algumas salas de aulas e a 

sala de coordenação pedagógica. Todas as salas possuem cortinas, televisores e 

aparelhos de som.  

O térreo é o espaço onde os alunos realizam as atividades de Educação Física 

e o intervalo de recreação. O pátio é coberto, geralmente são realizadas neste espaço 

as apresentações dos alunos em eventos específicos, como por exemplo: reuniões 

de pais, feiras de cultura e festas tradicionais. Há também alguns brinquedos como 

 
3 Os ciclos na RM-BH possuem as seguintes nomenclaturas: 1º ciclo: 1º ao 3º ano do E.F., 2º ciclo: 4º ao 5º ano 

do E.F., 3º ciclo: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

 
4 Escola Integrada – O programa Escola Integrada é um realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, com o objetivo 

de oferecer formação em diversas áreas do conhecimento além de cooperar na melhoria da qualidade da educação, 

ocorre no contraturno, ou seja o aluno que estuda no período regular no turno da manhã, participa da Escola 

Integrada no turno da tarde e o mesmo ocorre com o aluno do período da tarde, participa no turno da 

manhã.(https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/escola-integrada) 

 
5 Escola Aberta – “O Programa Escola Aberta, implantado em 2004, oferece uma diversificada programação, 

durante todo o ano, aos sábados, domingos e turno da noite, em 173 escolas municipais da cidade e oferece cerca 
de 1200 Oficinas diversificadas. Esportes, informática, artes Marciais, artesanato, dança, música, entre outras, 
para os públicos de diferentes idades. Em 29 escolas do programa, as bibliotecas ficam abertas para toda a 
comunidade.”(https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/escola-aberta) 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/escola-integrada
https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/escola-aberta
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Totó, Balanço, Escorregador, Pula - pula, traves móveis de futebol, cordas, bolas e 

outros brinquedos pequenos. 

A biblioteca da escola é bem organizada, possui um acervo considerável de 

livros, literaturas variadas, que atende aos alunos e professores. No ambiente há uma 

grande mesa, com bancos, além de um espaço livre onde as crianças deitam ou se 

assentam no momento de leitura ou contação de histórias.  

Na área externa, o muro foi pintado com desenhos feitos pelos próprios alunos. 

Houve um concurso e os melhores trabalhos foram pintados por um pintor profissional, 

dando uma característica bem acolhedora já na entrada da escola. 

Os pais, em geral são participativos, não quanto desejaríamos que fossem, mas 

geralmente em algumas turmas de 25 alunos, nas reuniões de pais, conseguimos 

receber em média 70% dos familiares, além disso, parte dos alunos são levados à 

escola pelos pais, diariamente, considerando que em outras comunidades6 que 

trabalhei os pais saem de casa logo cedo e cabe ao filho7 esquentar a comida ou fazer 

o almoço para depois ir à escola. 

 Para alguns pais o relacionamento com a escola, se forma na confiança, que 

possuem em deixarem seus filhos num lugar que acreditam ser bom e que atende as 

suas necessidades diárias e imediatas, ou seja, um lugar para os filhos ficarem, 

enquanto trabalham. São familiares, que em geral, fazem apenas duas visitas a 

escola, uma no início do ano, para matrícula e a outra, no final do ano, para renovar a 

matrícula para o ano seguinte. 

A comunidade do bairro, reconhece a importância da escola, ainda que, não 

temos a totalidade de pais envolvidos, nas atividades escolares dos filhos. Para 

aprimorar essa relação existem várias ações realizadas, pela direção, coordenação e 

professores, com o propósito de fortalecer a relação família/escola, como coeficiente 

importante para o desenvolvimento dos alunos. 

 

 

 

 

 
6 Sou professora regente na E.M.P.G.P.  escola localizada no Aglomerado da Serra, em que boa parte das crianças 

do 1º e 2º ciclo vão e voltam da escola sozinhas.  
7 São crianças do 1º ciclo do Ensino Fundamental, em geral possuem de 5 a 9 anos. Consideradas pelo ECA, 

dignas de primazia em proteção e socorro em qualquer circunstância. (Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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4.2.  A turma do 2º ano, características, os desafios nela existentes 

 

 Sou a professora referência da turma8 do 2º ano, ou seja, sou responsável pelo 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Arte, Literatura, Educação Física, Ciências, História e Geografia, durante os cinco dias 

da semana, tenho três horas diárias de trabalho em sala com os alunos. Tarefa muitas 

vezes difícil, mas que se torna possível, mediante estratégias pedagógicas e 

planejamento específicos de maneira a favorecer a interdisciplinaridade entre as 

disciplinas.  

O professor dos primeiros anos do ensino fundamental tem uma formação generalista 
que o qualifica para lecionar todas as disciplinas desse nível escolar que deve 
contemplar conhecimentos básicos das especificidades de cada uma dessas 
disciplinas, assim como seus aspectos didáticos. (CAMPOS, 2012, p.24)  

 

A turma possui outra professora, responsável pela disciplina de Matemática. 

Neste ano a escola optou por uma organização diferente, designou uma professora 

para trabalhar apenas, essa disciplina9, com o intuito de resolver a defasagem de 

aprendizagem dos alunos em Matemática. 

 Assim, como professora referência fiquei com uma carga grande de conteúdos 

de diferentes disciplinas a serem compartilhados com os alunos. Essa organização 

escolar exigiu muito trabalho para promover propostas pedagógicas que 

contemplassem todas as disciplinas. 

Para que fosse possível direcionei em todas elas o foco no processo de 

alfabetização dos alunos, planejando e realizando aulas que possibilitassem o 

desenvolvimento da leitura e da escrita, usando dos conteúdos necessários a cada 

disciplina. Não priorizando uma ou outra, mas fazendo o possível para cumprir a carga 

horária requerida a cada uma, considerando o valor das disciplinas para a formação 

plena do aluno. 

A turma é composta por 25 alunos, sendo 13 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino, estes se encontram na faixa etária entre 7 a 9 anos, alguns desses foram 

retidos em anos anteriores por infrequência10.  

 
8 Para realização do plano de ação, os pais dos alunos foram informados da realização do mesmo, além disso, 

receberam um termo de consentimento, em que autorizaram o uso das imagens de seus filhos. 
9 A professora permanece em sala de aula apenas em um horário, ou seja, uma hora, em cinco dias por semana. 
10 No sistema de ciclos na RME de BH – o aluno só é retido no 1º e 2º ano de cada ciclo, caso seja infrequente, se 

não o for, prossegue no ano seguinte ainda que não tenha adquirido competência. Somente no final do ciclo, ou 

seja, nos 3º anos de cada ciclo é que pode ocorrer retenção de aluno por competência, ou seja, por não adquirir as 

habilidades exigidas para conclusão do ciclo. Fonte: www.pbh.gov.br 
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 A maioria dos alunos estão na escola desde a Educação Infantil também 

estiveram juntos no 1º ano do Ensino Fundamental em 2018, apenas 5 alunos vieram 

de outras escolas da rede municipal e estadual de Belo Horizonte. 

Em princípio, os alunos eram muito falantes se expressavam com bastante 

agitação, era notória a dificuldade por parte de alguns deles, de aceitarem normas, 

regras básicas de convivência, como respeito e consideração, uns para com os outros, 

como também com os adultos da escola.  

Boa parte dos alunos só demonstrava interesse nas atividades que envolviam 

brincadeiras (jogos de tabuleiro, atividades no pátio, “Cantinho Feliz”). Muitas das 

vezes nesse plano de ação usar do lúdico para conquistá-los foi a estratégia usada 

para alcançar os objetivos de aprendizagem. 

Havia uma rejeição pela maioria dos alunos pelos cadernos, livros e os 

momentos de contação de histórias. Assim, foi preciso buscar táticas diferenciadas 

para que isso fosse significativo a eles.  

Com o passar do tempo pude perceber que alguns começaram a tomar gosto 

pelo estudo e em geral já estavam bem mais participativos, interessados emitindo 

suas opiniões nos momentos de aulas expositivas, realizando os registros nos 

cadernos e as atividades complementares de “Para Casa”, o que foi fundamental para 

realização do plano de ação.  

Com o propósito de alcançar os alunos, foram realizadas algumas ações de 

incentivo como: colar adesivos motivacionais nos cadernos e em atividades dos livros 

didáticos com frases de incentivos e elogios. Assim, com o tempo foram aprendendo 

a fazer as atividades e a ter mais capricho com o material didático e escolar. 

Aprenderam a sinalizar os conteúdos novos das disciplinas, com papéis 

coloridos como se fosse uma caixa de diálogo no caderno como um scrapbook11. As 

atividades em sala de aula passaram a ser divertidas e alegres, situação que posso 

inferir mediante a reação e a mudança de comportamento dos alunos. 

                                             

 

 

 

 
11 Em uma tradução livre, o Scrapbook é um álbum de recortes onde você pode guardar todo tipo de 

recordações, através do registro de histórias como fotos, cartas, pequenos itens, tudo para que você 

consiga registrar momentos de forma criativa .fonte: https://www.artecompapel.com/wp/o-que-e-scrapbook/ 

https://www.artecompapel.com/wp/o-que-e-scrapbook/


27 

 

           Figura 1 Exemplos das colagens – Conteúdo: frases e bilhetes  

 

                                         Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

                             Figura 2 Atividades de Língua Portuguesa - Bilhetes 

 

                                        Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Essas mudanças foram efetivas não somente nas atividades em sala de aula, 

mas em todos os espaços da escola, era perceptível a melhoria considerável de boa 

parte dos alunos, agindo com consciência de estudantes sendo mais responsáveis. 
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Nesse processo de apelo a arte e ao lúdico no desenvolvimento da aprendizagem e 

na identificação de si mesmo como diz Campos (2012):  

 
É importante apresentar como característica desse processo a acentuada 
presença do lúdico e da fantasia, elementos do imaginário infantil 
fundamentais para despertar motivação, fornecer as bases sobre os quais os 
vários conteúdos disciplinares serão trabalhados e permitir tanto a 
aproximação quanto a diferenciação do campo de estudo das diversas 
disciplinas escolares. (CAMPOS, 2012. P.28) 

 

Essa construção foi possível através de algumas práticas costumeiras, mas que 

foram oportunas em vários momentos. Uma delas foi a leitura quase diária de história 

como as fábulas, visto que esse gênero literário explicita aquilo que está claro e 

coopera para o entendimento da moral da história. Assim, intencionalmente as fábulas 

eram escolhidas, pois sempre tinha, uma moral da história, que culminava com uma 

determinada situação ou conflito a ser resolvido em sala de aula. 

Gradualmente o espaço de sala de aula foi se tornando um local de 

aprendizagem, de oportunidade de conhecimento, de experiências diversas para mim 

e para os alunos, em muitas vezes prazeroso, onde o estudo e as brincadeiras 

passaram a fazer parte de nosso cotidiano. Em muitos momentos as atividades tinham 

o propósito de brincar por brincar, mas em outras as brincadeiras eram rodeadas de 

intenções, com propósitos mais específicos de aprendizagem.  

Em alguns eventos as aulas foram realizadas de forma a serem atrativas, aos 

alunos, seja na organização das carteiras e cadeiras em sala de aula, nos trabalhos 

em grupo ou nos espaços fora da sala de aula.  

No início do ano letivo, foi preciso avaliar os conhecimentos prévios dos alunos 

para isso eles fizeram uma prova diagnóstica. Com o resultado foi possível perceber 

que os alunos estavam em defasagem de aprendizagem quanto ao que se pode 

esperar de uma turma de 2.º no início do ano letivo. 

Muitos alunos em níveis diferenciados de aprendizagem, poucas etapas 

vencidas, alguns não sabiam, nem mesmo as letras do alfabeto ou escrever seu nome 

completo. Em contrapartida, outros já eram capazes de ler pequenos textos e escrever 

palavras com sílabas canônicas e não canônicas12 

 
12 Sílabas canônicas é a sílaba constituída por consoante e por uma vogal, nesta ordem, conhecida também como 

sílaba CV. Não canônicas: Padrões silábicos não canônicos, como: Vocal e Consoante (VC), consoante, 
consoante, vogal, (CCV). Fonte: CEALE/UFMG 
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Através das avaliações, inferi que teria que buscar intervenções13 para 

consolidar os conteúdos que ficaram inacabados do ano anterior, pois os alunos, 

careciam de ações pontuais, para que pudessem aprender determinado conteúdo que 

não fora consolidado e com isso amenizar as dificuldades de aprendizagem.  

Alguns alunos não demonstravam interesse em realizar as atividades, 

propostas em sala de aula, de acordo com a minha vivência com eles, posso inferir 

que estes geralmente eram aqueles que não tinham acompanhamento familiar. São 

filhos de pais, que geralmente não ajudam nas atividades de “para casa” e quando 

convocados pela escola, seja qual for a importância do assunto, não comparecem. 

Dos 25 alunos da sala, existem três, que faltavam muito, dois desses com muita 

dificuldade de aprendizagem, não acompanhando o restante dos colegas.  Talvez por 

isso, que quando presentes em sala de aula, geralmente envolviam em confusões e 

brincadeiras.  

Assim, vencendo os obstáculos iniciais, apesar das dificuldades de alguns 

alunos, das ausências dos familiares, dos problemas indisciplinares, foi possível 

oferecer aos alunos os conteúdos, pautados nas diretrizes pedagógicas, para o ano 

do ciclo priorizando a alfabetização e o letramento. 

Com efeito, nem sempre foi possível trazer solução para todos os conflitos e 

problemas vivenciados em sala de aula, mas considerando diante dos resultados das 

avaliações e do envolvimento da turma, depois de muitos erros e acertos, que houve 

amadurecimento por parte dos alunos, de maneira a compreenderem o motivo de 

estarem na escola.  

 

4.3.  Estratégias iniciais em busca de significado para os alunos 

 

A minha intenção ao propor este plano de ação, era despertar aos alunos o 

gosto pela leitura e escrita. Contudo, pelo perfil encontrado, sentia a necessidade de 

trabalhar elementos básicos para produção textual. Neste sentido desenvolvi 

atividades como:  contação diária de leituras e/ou contação de histórias de diferentes 

gêneros textuais, principalmente narrativos e poesias, na intenção que os alunos 

tivessem o hábito de ouvir, recontar e contar histórias, desenvolvendo a oralidade.  

 
13 Para que isso ocorra, os alunos com dificuldades de aprendizagem têm acesso a aulas de intervenção 
pedagógica, essa intervenção é feita em grupos de no máximo quatro alunos, em que estes se deslocam de suas 
salas e vão para outras salas com professoras designadas para esse trabalho. A intervenção é oferecida em uma 
hora por dia, três vezes por semana. 
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Tivemos ainda, constantes idas à biblioteca da escola, leituras compartilhas de 

livros, interpretação de texto, ditados, segmentação de palavras, construção de frases, 

além de produção de pequenos textos seja de forma coletiva e/ou individual. Procurei 

neste período criar uma rotina de atividades de “Para Casa” que iam de segunda a 

quinta-feira, além de fazer pequenas apostilas com o conteúdo das avaliações 

trimestrais, como forma de adquirirem o hábito do estudo em casa.  

O resultado de todo esse trabalho oportunizou a que, boa parte dos alunos já 

estivessem com o vocabulário mais extenso nas escritas das palavras, produzindo 

frases completas e organizadas, além do uso da pontuação e o desenvolvimento da 

escrita silábica, alfabética e ortográfica. 

Assim, quando percebi que os alunos já estavam mais habituados ao registro, 

a contação de histórias e já tinham constituídos novos hábitos de estudo e de 

organização, senti que era possível desenvolver o trabalho que era o meu desejo 

principal: produzir textos a partir de suas vivências.  

O tema proposto trata da identidade dos alunos, a aceitação do diferente, e os 

valores para uma vida em sociedade. Para isso trabalhei com os alunos na elaboração 

de três portifólios, com os seguintes temas: “Eu comigo”, “Eu com diferente”, “Eu com 

Todos”.  

 

4.4.  Descrevendo a construção dos portifólios 

 

Este trabalho teve início em maio de 2019 e durou até setembro de 2019 e é 

sobre este momento que dedicarei a escrever.  

Antes de trabalhar o plano de ação propriamente dito, mas na intenção de já 

despertar o olhar destas crianças para si mesmas, fizemos um mural dos sonhos, 

atividade que ocorreu da seguinte maneira: 

Começamos a conversar a partir da leitura do livro “Deixa que eu não faça” 

escrito por Fernanda Lopes de Almeida. O livro conta a história de uma menina 

chamada “Liloca” que gostaria que todos fizessem tudo por ela e que nunca fosse 

contrariada. Depois de sonhar em seu castelo, com todos a servindo e não sendo 

sinceros, desperta e percebe que isso não a faz feliz, voltando a ser apenas a menina 

Liloca.  
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      Figura 3 Leitura inicial para a atividade dos sonhos 

 

  Fonte:https://www.saraiva.com.br/deixa-que-eu-nao-faco-col-passa-anel-3451270/p 

 

Após a leitura do livro, fizemos uma roda de conversa para falar sobre o livro, 

realizamos atividades de interpretação do texto oral e escrita. Em seguida pedi que os 

alunos definissem a palavra sonho, assim uns disseram que “isso acontece quando a 

gente dorme”, outros que “era uma coisa que não acontece, só sonha” e ainda que 

“seria o que esperamos do futuro”.  

Após a compreensão pelos alunos sobre que tipo de sonhos iríamos trabalhar, 

ou seja, o que esperavam que acontecessem em suas vidas, seus desejos para o 

futuro, cada aluno escreveu no caderno, uma frase ou um parágrafo, registrando seu 

desejo. A tarefa seria escrever: “O que? e o porquê aquilo era importante para sua 

vida”.  

Realizei a correção do texto, com cada aluno individualmente e na conclusão 

do trabalho os alunos fizeram uma ilustração do sonho, como se já tivesse sido 

realizado. Ao final da proposta, numa roda de conversa, cada aluno compartilhou o 

trabalho realizado. 

O registro documental desta prática, se deu com a exposição dos textos e 

desenhos dos alunos num mural do lado externo, da sala de aula. Os sonhos foram 

escritos pelos alunos em papéis cortados no formato de folhas e frutos além de 

pequenas árvores, formando um painel em formato de uma árvore. Toda a execução 

desse trabalho está documentada no portifólio do Mural.  

 

 

 

 

https://www.saraiva.com.br/deixa-que-eu-nao-faco-col-passa-anel-3451270/p
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                                              Figura 4 - Painel dos Sonhos 

 

                Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Nesta atividade foi possível conhecer um pouco mais dos alunos. Percebi a 

importância dos familiares, quando os vi incluídos nos sonhos e o desejo de alguns 

alunos em prosperar financeiramente com o fim, de ajudar as suas famílias. Muitos 

sonhos eram focados no coletivo familiar, na conquista de empregos e melhoria de 

vida.  

A prática realizada, possibilitou conhecer algumas situações específicas, de 

alguns alunos, que poderiam ser obstáculos para o avanço da aprendizagem dos 

mesmos. Neste sentido, mais que saber o que acontecia aos alunos foi preciso buscar 

estratégias e refazer o planejamento das aulas, de maneira a amenizar as dificuldades 

e atender essas novas demandas.  

Limongelli (2014) ao explicar a teoria Walloriana em relação ao trabalho do 

professor, diz que é preciso que a prática educativa seja sustentada pelo 

conhecimento detalhado do aluno, de sua essência e de suas necessidades. O acesso 

a estas informações promove de acordo com a autora o sucesso da prática educativa.  

Após ler os textos dos alunos, encontro orientação para lidar com as novas 

informações, revendo as afirmações de Leal (2008) quando diz, que é necessário ao 

professor perceber o que está nas entrelinhas, dos textos produzidos pelos alunos, o 

significado disso para sua aprendizagem. Isso é efetivamente contribuir para o seu 

desenvolvimento, levando em consideração que o aprendiz de produção textual é um 

ser pensante e participante de sua própria formação. 
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Assim os textos dos alunos se transformam em fontes muito ricas e 
apropriadas para o professor monitorar o seu trabalho e o desenvolvimento 
do diálogo ativo com os sujeitos aprendizes. Esse diálogo não está, portanto, 
pautado nas atitudes radicais que vão do “tudo marcar” para “nada” marcar. 
É o contrato ético entre os sujeitos, o respeito mútuo, os conhecimentos que 
cada um possui sobre a língua que poderão indicar e sustentar atividades 
significativas que possam conduzir consequentemente a uma aprendizagem 
também significativa. (LEAL, 2008, p.65) 

 

Na sequência do projeto, considerei sempre a despeito de quaisquer 

circunstâncias que os alunos eram crianças e que necessitavam de atenção, direção, 

respeito, consideração, além de conhecimento de si mesmos e dos outros, todo o 

processo foi desenvolvido com o foco nestes princípios. 

Na execução dessa etapa, as atividades realizadas pelos alunos, favoreceram  

os conteúdos de diferentes disciplinas, dentre eles: o ciclo de vida, do nascimento a 

morte; a singularidades dos seres humanos, a identificação pessoal, documentos 

oficiais e de identificação, como a certidão de nascimento, o registro de identidade, 

convivência social, as classes de palavras (substantivos e adjetivos), enfim foram 

momentos de atividades orais e escritas com o propósito de promover a identidade e 

a valorização pessoal dos alunos. 

 

                 Figura 5 - Adjetivos - uma proposta para falarem de si mesmos 

 

                                                          Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 6  Lista de adjetivos - Como eu sou! 

 

 Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

4.5. Eu comigo, minha parte nesta história   

 

Para iniciar a elaboração do portifólio, passamos a produção textual, de 

maneira que os alunos, mediante as informações anteriores partissem do oral para o 

escrito. Assim numa roda de conversa, retomamos a ideia anterior dos sonhos, 

utilizando as mesmas questões para respostas dos alunos. Cada aluno fez um relato 

oral sobre si e suas famílias, em seguida realizaram o registro escrito. Abaixo algumas 

atividades realizadas pelos alunos. 

                                   

Figura 7 O que eu quero ser quando crescer 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 8 - O que eu quero ser quando crescer? Por quê? 

 

Fonte Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

   

  Figura 9- O que eu quero ser quando crescer? 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 10 - O que quero ser quando crescer? 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

      Figura 11 Capa do Portifólio dos sonhos 

 

                                             Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

A atividade desenvolvida a seguir teve como base o livro didático de História 

do 2.º ano — Coleção Akpalô de Rosiane de Camargo e Wellington Santos, o 

conteúdo da unidade 3 — A passagem do tempo. Nesta unidade do livro a proposta 

era trazer noções sobre a passagem do tempo, de diferentes maneiras, relacionado a 

rotina, a ideia e as formas de registro do tempo, como o calendário e o relógio. O 
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objetivo era promover a compreensão da passagem do tempo, na vida de todos e 

na construção da história a partir do nascimento.  

 

      Figura 12 - A passagem do tempo - Unidade 3 

 

Fonte: Coleção Akpalô de Rosiane de Camargo e Wellington Santos, o conteúdo da unidade 3 – A 

passagem do tempo, 2017. 

 

A prática se deu da seguinte maneira: a partir da análise da imagem acima, 

conversamos sobre cada etapa de vida da personagem, depois escrevemos juntos 

(fui a escriba utilizando o quadro) uma história, relatando os diferentes tempos vividos 

por ela. O texto tratava do nascimento até a velhice. A cada etapa, que escrevemos, 

os alunos expunham suas ideias, quanto as possíveis características, de cada época 

de vida da personagem.  

Após a produção textual coletiva, lemos o texto, juntos, fizemos as correções 

necessárias, a organização de parágrafos e pontuação e em seguida os alunos 

fizeram o registro do texto no caderno. 
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          Figura 13 - Registro do texto produzido 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Para possibilitar que os alunos se sentissem mais à vontade, para a escrita 

individual do texto, fiz um breve relato de minha vida, falei das histórias de família, 

brincadeiras, estudo, perdas, ganhos, dificuldades, enfim foi uma boa conversa. Os 

alunos em sua maioria, permaneceram atentos e curiosos, em alguns momentos 

interrompiam com perguntas relativas ao que ouviam. Alguns começaram a identificar 

partes do que contava, com relatos de histórias de seus familiares. 

Nas práticas descritas acima, busquei proporcionar momentos de reflexão aos 

alunos, um cenário imaginário, de maneira que pudessem pensar em suas vidas, suas 

famílias, sua comunidade e a escola. O que privilegiou nesta ação foi muito mais do 

que apenas, um registro escrito, mas o valor a oralidade e a escuta. 

Com efeito, todos os alunos fizeram as atividades, até mesmo aqueles com 

maior dificuldade de escrita, assim à de se considerar os estudos de Carvalho (2015) 

baseados em Charlot (2013) no que diz respeito às crianças com dificuldades de 

aprendizagem e o trabalho do professor.  
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Não é possível fazer alguém aprender se ela (a escola, o/a professor/a) não 
encontrar na criança uma atividade intelectual que vá ao encontro daquilo que 
se pretende ensinar. Uma vez que só é capaz de aprender a criança, que 
encontra alguma forma de prazer no fato de aprender.” (CARVALHO, 2015, 
p.11)  

 

Na sequência do planejamento os alunos escreveram um relato pessoal. A 

prática de fazer rascunhos da própria escrita é algo habitual em sala de aula, desde o 

início do ano quando começaram a aprender a escrever as frases. Esse exercício 

constante oportunizou ao aluno o entendimento, de que era preciso entender por ele 

mesmo se seria possível a outra pessoa ler o que escrevia.  

 

De escritor o sujeito passa a leitor de si mesmo, voltando a ser escritor 
novamente: altera partes de seu texto, inclui uma sentença ou outra, descarta 
um parágrafo, examina detalhadamente a adequação do material textual 
produzindo aquilo que a língua escrita convencional verifica a exatidão quanto 
ao significado e a acessibilidade e aceitabilidade por parte do leitor. 
(PASSARELLI 2012, p.160) 

 

Figura 14 – Rascunho do relato 

 

Fonte:  Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 
Para que fosse possível , corrigir os textos de todos os alunos individualmente, 

foi preciso manter o ambiente da sala organizado e tranquilo, assim durante todo o 
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projeto desse plano de ação, os alunos após a conclusão da escrita, faziam ilustrações 

de seus textos, além de momentos de leituras, de revistas em quadrinhos, literaturas 

diversas e dos livros selecionados por eles semanalmente, na biblioteca. 

Dos 25 alunos da sala, 19 conseguiram concluir a atividade no dia, os demais 

não terminaram, por motivos variados, desde a falta de dedicação e desatenção, a 

dificuldade do registro das palavras. 

De modo a solucionar e/ou minimizar essas dificuldades, no dia posterior, os 

alunos que não concluíram o texto, foram auxiliados por um colega com mais domínio 

da escrita, este atuou como escriba e/ou na soletração das palavras. O importante na 

tarefa era oportunizar o trabalho em grupo e ter o registro do texto de toda turma, visto 

que, na prática oral foi possível ouvir o relato de todos. 

De acordo com as expressões dos alunos nessa fase do trabalho, considerei 

que a parceria oportunizou aproximação entre eles, pois um foi estimulado a ajudar o 

outro, assim vivenciaram momentos de troca e cooperação mútua. 

Os textos não seguiram a organização padrão, como os realizados por alunos, 

com mais habilidade na escrita, mas considerei o valor do momento e a aprendizagem 

vivenciada na prática, não a que eu esperava, mas a que foi possível ser realizada 

pelos alunos. 

 Essa prática atesta o que diz Amaral (2012), quando apresenta um dos 

estágios do desenvolvimento humano, entre 6 a 11 anos, teorizado por Henry Wallon, 

em que a escola é vista como um espaço de convivência, de diferentes grupos e  

oportuniza a evolução das potencialidades da criança, fazendo com que a relação 

com o outro coopere em sua formação. 

Pode se considerar que as crianças, sendo estimulados pelos professores e 

pelos próprios colegas podem alcançar aprendizagens significativas, através dos 

trabalhos em grupos e das muitas relações que o ambiente escolar proporciona. 

 
Nessa fase, ela ainda necessita da confirmação de seu trabalho, ainda 
precisa ser estimulada a participar de novos grupos em que sejam possíveis 
a divisão de tarefas, o trabalho em equipe e a competição temporária entre 
equipes, num ambiente em que ela sobretudo pode se sentir aceita. É 
importante que o adulto leve em consideração essas necessidades infantis, 
a fim de fortalecer a função afetiva(...) (AMARAL, 2012, p.58) 

 

Os textos escritos pelos alunos diziam de suas características, seus interesses, 

sonhos, mas também de histórias de passeios, viagens, brincadeiras, fatos ocorridos 

em família. Outros repetiram os detalhes de histórias que havíamos lido em sala. Os 
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textos registraram também algumas aflições, angústias familiares, mas também 

motivos de alegria. Inferi na leitura dos textos, que a maioria dos alunos destacara a 

família, como base para suas vidas e realizações. 

Assim, nas referências de Leal (2008) a produção textual realizada pelo aluno 

a pedido do professor, tem que ser pensada pelo valor social do processo. Pois, falar 

de si mesmo ou do outro, deve ser algo em princípio, que não seja limitado no que o 

outro espera ler do seu texto, mas sim naquilo, que o aprendiz de escritor quer 

expressar através da escrita.  

A liberdade de pensamento, coopera para a aprendizagem e otimiza o trabalho 

do professor, também produz significado e transformação social ao aluno. 

 

Compreender como o texto produz sentido e realiza a discursividade é saber 
que o texto individualiza um conjunto de relações significativas. Essas 
relações são frutos da existência, da história e das histórias partilhadas e do 
que delas foi produzido nas relações culturais e simbólicas. (LEAL 2008, p.62) 

 

Refletindo e analisando através das orientações de Leal (2008) a produção 

textual gerou a impressão, de que os alunos estivessem numa conversa, numa 

entrevista entre eles e eu, entre eles e os colegas, entre eles e o mundo, o lugar de 

suas histórias. Refletindo um pouco de suas vivências, de maneira prazerosa e lúdica, 

oportunizando aos alunos a identificação com sua cultura, sua história, sua gente e 

suas relações com o mundo. 

 
Assim o sentido maior nas produções de texto nas primeiras aprendizagens 
é garantir a escrita como um bem cultural no processo de ampliação e 
compreensão do mundo. É permitir as crianças a assumir os seus discursos 
e colocá-los no embate com os outros discursos circundantes. Assim é que a 
atitude de quem ensina fará crescer a dimensão da alteridade e rever a 
natureza dos vínculos que se estabelecem nesses movimentos. (LEAL, 2008, 
p.67)   
 
 

Assim, se concretiza a primeira etapa do processo. Abaixo o registro do 

portifólio, “Eu comigo”, e alguns textos produzidos pelos alunos. 
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        Figura 15 Portifólio" Eu, comigo" 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Figura 16 Parte interna do portifólio - Relato pessoal 

 
Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 17- Parte interna do portifólio- Relato pessoal 

 
 

Acervo Pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Figura 18 Parte interna do portifólio- Relato pessoal 

 
Acervo Pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 19 Parte interna do Portifólio - Relato Pessoal 

 
 

Acervo Pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Figura 20- Parte interna do portifólio - Relato pessoal 

 
 

                                      Acervo Pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 21 Parte interna do portifólio - Relato pessoal 

 

Acervo Pessoal (CUNHA, 2019) 

 

4.6. Eu com o diferente, somos todos diferentes 

 

Antes do início da temática, fizemos alguns cartazes, em comemoração à 

semana da educação infantil14.Esses cartazes foram usados pelos alunos como 

coletes15, assim saímos em passeata ao redor da escola. As frases expressavam o 

valor, o respeito e a dignidade a todas as crianças. As frases foram feitas depois de 

uma roda de conversa sobre diversos temas que remetem a importância dessa fase 

da vida. 

 
A interface entre oralidade e escrita se apresenta, assim nesses diversos 
níveis de análise a produção de linguagem desde o nível sociodiscursivo até 
o nível da notação escrita. Na organização do trabalho pedagógico esses 
diversos níveis podem se articular e ao se articularem os eixos e as 
dimensões do ensino do componente curricular Língua Portuguesa. 
(ARAÚJO, 2015, p.17)  

 

O objetivo da prática, foi com o propósito de que se sentissem detentores de 

direitos e deveres, além da valorização da organização em grupos, como espaço de 

 
14 O evento acontece em toda rede, são atividades diferenciadas do cotidiano. Nesse ano a escola inclui os alunos 

do ensino fundamental no evento, assim aproveitamos a oportunidade para trabalhar a valorização da criança e as 

responsabilidades dos adultos de cuidarem delas. 
15 Os cartazes foram amarrados com barbante e colocados sobre o corpo dos alunos de maneira que ficasse um a 

frente e o outro atrás. 
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diálogo para o bem comum, as diferenças, e a importância de todos. A prática foi 

assertiva, estávamos diante da comunidade e circundamos a escola, com nossas 

faixas e coletes, chamando atenção por onde passávamos.  

 

         Figura 22 - Os cartazes feitos pelos alunos 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Como sequência, os alunos já inseridos no processo de produção de textos 

livres16, a partir de uma imagem fixada no quadro, um “ratinho azul”, realizaram uma 

história, dando vida ao personagem. A orientação que receberam, foi apenas sobre 

algumas características verdadeiras dos ratos, deixando evidente que o rato do 

quadro era diferente. Abaixo um exemplo dos textos produzidos. 

 

 

 
16“[...] esse instrumento se mostra extremamente válido e viável desde o início do processo de alfabetização, na 

medida em que incita as crianças a que arrisquem suas primeiras hipóteses de escrita, amplia as possibilidades 

para que explorem as formas e as condições de produção e assumam a autoria de seus textos”. (BUSCARIOLO, 

2015.p.9)  
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Figura 23 – Rascunho da escrita feita pela aluna: O Rato Azul 

 
Fonte Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Figura 24  Rascunho da história escrita pela aluna. 

 
 

Fonte Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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O objetivo da atividade era, que os alunos desenvolvessem o texto, pensando 

na condição do outro diferente, no mundo onde ele seria incomum. Na leitura dos 

textos produzidos, inferi que o fato do ratinho ser azul, não gerou muito impedimento 

para a produção textual, as crianças são criativas, inventam muitas coisas, poucos 

alunos produziram uma história, destacando a diferença do ratinho, como um 

obstáculo em sua vida. 

Assim a partir desse “quebra-gelo”, o processo seguinte foi apresentar aos 

alunos, o tema da inclusão de crianças, com deficiência na escola e em qualquer outro 

espaço, como direito à vida em sociedade, de maneira participativa e inclusiva. Numa 

perspectiva de que todos somos diferentes e as diferenças não são motivo para 

rejeição, exclusão ou desrespeito. 

A abordagem de Vianna & Silva (2014), orienta quanto a importância de se 

tratar essa temática nas escolas, como tema essencial para que exista justiça social 

e igualdade de direitos a todos. 

 
Se há necessidade de se falar em inclusão é porque muitos tem sido 
excluídos na esfera social e educacional e, portanto, é importante refletir 
sobre o que é ser ou estar incluído, ou pensar sobre quem são os excluídos 
e como as pessoas são excluídas quando estamos falando de 
educação.(VIANNA & SILVA, 2014, p.7) 

 

Para produzir conhecimento através de experiências, os alunos assistiram 

pequenos vídeos da AACD17, que relatavam histórias de luta e superação, de 

crianças, com diferentes tipos de deficiência. Os vídeos em princípio registram as 

dificuldades dos familiares para lidar com a situação dos filhos, o esforço e a 

suplantação das crianças com deficiência. Através de algumas aulas expositivas, os 

alunos foram orientados, acerca das diferentes deficiências, possíveis causas e 

consequências, as limitações causadas por elas, as dificuldades e facilidades 

disponíveis na atualidade, para que as crianças deficientes, tenham uma vida melhor. 

Os vídeos foram exibidos em sala de aula, sendo a cada dia exibido de dois a 

três. Essa etapa do projeto foi realizada em mais de um mês, por se tratar de um 

assunto complexo e que exigiu muito cuidado e dedicação ao apresentá-lo, além das 

dúvidas e curiosidades dos alunos, a cada história apresentada. 

Abaixo relato a proposta e algumas das histórias exibidas em sala de aula, além 

das considerações sobre os fatos e as intervenções realizadas:  

 
17 AACD- Associação de Apoio a Criança com Deficiente – Fonte: www.aacd.org.br 
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O primeiro vídeo visto pelos alunos foi em formato de desenho animado, com 

o propósito de não impactar as crianças, visto que os demais, traziam histórias de 

vitórias, mas também de muito sofrimento. Ainda que a maioria dos alunos convive 

com pessoas com deficiência, seja na escola ou fora dela, os relatos em todos os 

vídeos causavam comoção, pela história de sofrimento e conquistas das famílias 

envolvidas. Abaixo a sequência de alguns vídeos que foram exibidos, a consideração 

e documentação da prática: 

• A Princesinha de Cristal – Luara Cristal - disponível no canal da AACD, 

pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=HJ9-OdGwkPw 

O primeiro vídeo trata-se de um desenho animado, como um conto de fadas, 

baseado numa história real, em que a criança tinha os ossos frágeis, como se fosse 

de cristal. A história retrata à luta da mãe, que busca formas de ajudar a filha, de 

maneira, a proporcionar a ela qualidade de vida. 

Os alunos em princípio interessaram pela história, não existiu nenhuma reação 

incomum, mesmo diante das angústias da mãe da personagem. Considerei mediante 

as falas dos alunos, que isso ocorreu pelo fato, do vídeo mostrar uma criança alegre, 

independentemente das limitações. No reconto da história, a maioria dos alunos 

relatou mais as conquistas do que os sofrimentos. 

• História de vida – Maria Eduarda disponível no canal da AACD, pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VUbL4OZPwjE&t=84s 

Maria Eduarda, uma garotinha que sofria de Osteogênese perfeita, 

enfermidade, que faz com que seus ossos sejam frágeis. O vídeo relata as 

dificuldades encontradas pelos pais para aceitar a doença, além do fato do médico, 

que diagnosticou a doença ter sugerido a interrupção da gestação e a superação dos 

obstáculos pela criança e a família. 

Quando conversamos sobre a história de Maria Eduarda, os alunos 

interessaram em saber mais sobre a Osteogênese perfeita, atentamente ouviram as 

explicações e responderam oralmente alguns questionamentos, como: O que 

sentiram? Como descreveriam a Maria Eduarda?  Que comparações poderiam ser 

feitas entre a Maria Eduarda e a menina de Cristal?  

A reação das crianças foi diferente do primeiro vídeo, neste ficaram mais 

focados, alguns visivelmente emocionados. 

• História de vida – Ariel, disponível no canal da AACD, pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cRYpcYIevCY&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ9-OdGwkPw
https://www.youtube.com/watch?v=VUbL4OZPwjE&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=cRYpcYIevCY&t=1s
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A história de Ariel relata sua luta pela vida já no nascimento, pois sofreu uma 

paralisia cerebral, que quase o levou a morte, permanecendo internado por muitos 

dias até sua recuperação. Deste então o menino vive com limitações causadas pela 

enfermidade.  

A reação das crianças foi parecida com a história da Maria Eduarda, pois muitos 

se emocionaram e até choraram. A narrativa feita pela mãe no início do vídeo 

colaborava para que houvesse essa empatia.  

Na sequência do vídeo os alunos se transformam com as imagens, pois o 

menino Ariel aparece alegre, cativante, sorridente e esforçado. Sua luta diária, 

conforme o relato dos médicos, fez com que desenvolvesse muito, depois de receber 

tratamento adequado. O interesse dos alunos foi tanto, que pediram para assistir por 

três vezes a história.  

Interessante que a cada vez que exibia o vídeo, novamente era percebido nos 

diferentes momentos de muita emoção, tristeza, mas também muitos risos e aplausos 

quando Ariel alcançava mais uma vitória. 

O tempo foi bastante produtivo e significativo, percebi a sensibilidade, a 

emoção de alguns alunos diante da história de Ariel, muitos compartilharam a vida de 

outras crianças com deficiência que conheciam, mas não conseguiam fazer o que 

Ariel fazia.  

A história de Ariel impactou bastante os alunos, tanto que se dispuseram em 

escrever um texto para ele. Queriam expressar o que sentiram e desejavam para sua 

vida, proposta que ficamos de fazer em outro momento. Essa atitude me levou a 

refletir sobre os estudos de Leal (2008) quando enfatiza que para o aluno dedicar-se 

a produção da escrita é necessário algo que lhe agregue valor, que seja possível o 

diálogo, na ação dos alunos inferi que havia esse desejo. 

 
Para o aluno aprender a escrever, precisa encontrar interlocutores, colocar-
se em dialogia, encontrar espaços, para atividade humana de expressão, de 
modo a articular seus textos às diferentes necessidades e interesses que se 
encontram nas suas condições de existência, nas suas práticas sociais. 
(LEAL, 2008.p.66) 
 

A prática em todo o processo foi bastante relevante, visto a empolgação e a 

participação dos alunos, em diferentes momentos e de maneiras diversas. 

Reconheceram, que as limitações podiam criar barreiras, mas também existiam 

muitas oportunidades para vencer os obstáculos e encontrar felicidade mesmo diante 

de grandes dificuldades.  
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Independentemente das incapacitações que uma enfermidade traga a alguém, 

inferi que os alunos entenderam que aceitar a situação não é sinônimo de 

acomodação, mas é preciso enfrentar as dificuldades com coragem e prosseguir em 

busca de uma vida melhor.  

A percepção sobre a vida de Ariel foi de que com o esforço dos pais, de 

médicos, diversos profissionais e dele mesmo, foi possível vencer grandes obstáculos, 

sendo um exemplo de superação para os alunos. 

Mediante as compreensões e impressões dos alunos, durante as atividades, 

tanto de envolvimento como de distração, deduzi que não tenha alcançado a todos, 

efetivamente, mas inferi que essa ação impactou de certa maneira a maioria deles e 

oportunizou a reflexão quanto as suas ações e as relações entre eles. 

 
A escola não pode esquecer que toda prática verdadeiramente pedagógica 
tem por finalidade o desenvolvimento da pessoa e o fortalecimento do eu. 
Sua intenção, portanto, tem de ser levar o aluno a fortalecer sua autoestima, 
ter confiança em si e nos outros, ter respeito próprio. E, assim fortalecido, 
pode ser solidário em suas relações. (ALMEIDA, 2012, p85) 

 

Para a conclusão desta atividade, escrevemos uma história conjuntamente, 

tendo eu como escriba, em que Ariel era um dos personagens. Em seguida cada aluno 

fez uma versão sua da vida de Ariel. 

 

Figura 25 - História criada pela aluna a partir da vida de Ariel e de Lara 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Assim nos dias em que os vídeos foram exibidos, os alunos puderam conhecer 

diversas histórias de luta e superação de crianças com deficiências e suas famílias. 

Abaixo destaco mais três histórias que impressionaram bastante a todos, seja por 

meio das reações dos alunos, de suas palavras nas rodas de conversa e através da 

escrita no momento da produção textual.  

Antes da exibição retomamos o estudo sobre as deficiências e o conteúdo das 

histórias que seriam apresentadas. A história de Dádiva e Marina18, crianças que 

tiveram má formação na gestação e nasceram sem os membros superiores e/ou 

inferiores do corpo e a de Samuel um menino que perdeu os braços ao ser 

eletrocutado tentando retirar um papagaio, do fio de um poste da rede elétrica. 

No momento, da exibição das histórias de Marina foi possível perceber um certo 

desconforto diante das imagens. As partes do vídeo, em que se destacavam as 

deficiências, essas causaram atitudes diversas dos alunos, alguns abraçaram seus 

braços, movimentaram suas pernas, outros choravam, ainda outros desviavam o 

olhar, abaixando as cabeças sobre a carteira, como se sentissem a dor do outro, isso 

se confirmou ao ler os textos produzidos por eles ao final da atividade. 

 
Em geral, as variáveis ambientais que favorecem o desenvolvimento da 
empatia se relacionam a um contexto que oferece à criança uma variedade 
de oportunidades para experimentar e expressar diferentes emoções e que 
satisfaz as suas necessidades físicas e emocionais, desestimulando a 
preocupação excessiva por si mesma. (MOTTA; FALCONE; CLARK. 2006. 
p.524) 

 

Da mesma maneira os alunos reagiram à história de Dádiva, um menino que 

nasceu sem parte de uma perna e do braço, além de ter sofrido a amputação do pé 

para facilitar o uso de próteses. Vi muitas lágrimas e comoção diante das dificuldades 

de Dádiva, mas como em todas as histórias assistidas, Marina e Dádiva também eram 

crianças alegres, sorridentes, cativantes e demonstravam muita coragem e 

determinismo, que motivaram a todos. Abaixo algumas frases feitas pelos alunos após 

a exibição dos vídeos. 

 

 

 
18 Os links dos vídeos são: História de vida  - Marina Alves, disponível no canal da AACD, pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rCnH3pP9Yjw ; História de vida – Dádiva, disponível no canal da 
AACD, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=ovUJIIx-JJw; História de vida –Samuel, disponível 
no canal da AACD, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=HsbbA5TgmWY&t=6s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rCnH3pP9Yjw
https://www.youtube.com/watch?v=ovUJIIx-JJw
https://www.youtube.com/watch?v=HsbbA5TgmWY&t=6s
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Figura 26 – Rascunho das frases produzidas pelos alunos. 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA 2019) 

 

 

Figura 27 Rascunho das frases produzidas pelos alunos. 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA 2019) 

 

  A história de Samuel impressionou muito os alunos, visto que era um menino 

que não havia nascido com deficiência, na época do acidente ele tinha poucos anos 

a mais que os alunos da turma. Além disso, a questão, que levou Samuel a perder os 

braços, foi em razão a uma prática costumeira as crianças, que é a de tentar retirar os 

papagaios, quando presos em fios elétricos. 

Como ocorreu com a vida de Ariel, os alunos pediram para rever várias vezes 

a história de Samuel. As reações foram diversas, entre o sofrimento da mãe e do 

próprio Samuel, até a superação e alegria do menino. Algo contagiante, pois ele 

desenvolveu outras habilidades para superar as que havia perdido, de acordo com o 

relato, conseguia fazer de tudo, de alimentar-se sozinho a andar de “skate”. 

Ver as crianças ainda com suas limitações superarem obstáculos e esforçar 

para vencer barreiras, refletiu positivamente nas ações dos alunos nos dias seguintes 
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a exibição dos vídeos, seja em relação à disposição em realizar as atividades, como 

e principalmente nas relações entre eles.   

 Assim, concomitante as exibições dos vídeos, realizamos algumas ações, de 

maneira que os alunos tivessem a oportunidade de vivenciar, algumas dificuldades 

vividas por uma pessoa deficiente. Uma das propostas foi realizada no período do 

recreio, em que um grupo de alunos saíram da sala de aula com os olhos vendados, 

desceram as escadas para o pátio e permaneceram assim durante a merenda e o 

tempo de recreação. 

                            

                                   Figura 28 - Atividade executada no horário da merenda. 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA 2019) 
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Figura 29 – Na cantina da escola no horário da merenda 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Ações também aconteceram nas aulas de Educação Física, a exemplo: alguns 

alunos estavam com os olhos vendados e outros com os braços para trás19, assim, 

jogaram futebol, brincaram em cantigas de roda e outras brincadeiras. Estavam livres, 

de maneira a usarem qualquer estratégia para participar de tudo. A cantiga de roda e 

o futebol foram guiadas, depois continuaram brincando livremente sem orientação.   

 

                               Figura 30  Brincadeiras no pátio- Experiências 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 
19 Lembrando das impossibilidades de Samuel que havia sofria a amputação dos braços e desenvolveu novas 

habilidades para superar a perda. 



56 

 

Figura 31  Jogando futebol – Cobrança de pênalti 

 
Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Na avaliação da prática, considero, que alguns alunos a realizaram como 

apenas uma brincadeira, pelo fato de estarem com os olhos vendados, em alguns 

momentos levantavam as vendas, corriam e brincavam sem se lembrar da proposta 

feita antes em sala de aula, mas outros  agiram com seriedade, desde as atividades 

no recreio as práticas, no horário de educação física. 

Alguns alunos, que estavam com os olhos vendados, enquanto todas as outras 

crianças brincavam, estes permaneciam sentados conversando com outros colegas. 

Quando perguntei se não iriam brincar, diziam que estavam com medo de cair e 

machucar.  

As manifestações dos alunos nessa atividade foram diversas e interessantes 

em princípio inferi que alguns ficaram bastante incomodados com a situação e a 

limitação, que lhes foi sugerida para execução da atividade.  

A sequência dessa proposta foi a roda de conversa, a cada etapa realizada, 

fora da sala de aula, conversávamos sobre os sentimentos experimentados, o porquê 

de usarem uma ou outra estratégia e quais estratégias usaram para solucionar os 

problemas, que haviam enfrentado. As respostas demonstravam o que foi possível 

perceber durante a prática, depois da conversa, as questões foram registradas no 

caderno, configurando material para o portifólio.   
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Dar voz ao aluno no trabalho escolar integra o seu conhecimento de mundo 
como margem, de onde deslancham aprendizagens de letramento {...} O 
aluno ocupa a sua vez, expõe suas compreensões ou interpretações 
individuais e ambas são consideradas no desenvolvimento dos processos. 
(ANDRADE, 2015 p.77). 

   

Pude constatar através das afirmações feitas pelos alunos, que a maioria deles 

compreendeu o propósito do que realizamos. Haviam textos que lembravam as cenas 

dos vídeos, palavras e ações das crianças e seus familiares. Esse exercício da escrita 

manifesta a oportunidade de identificar a opinião e a compreensão do aluno, seja ela 

vinda do que foi visto, ouvido ou dito, ele registra a aprendizagem recebida, assim 

como diz Andrade (2015) “O importante a observar é que o sujeito que escreve se 

expressa e assim também se constrói, pela ação de se produzir linguagem, numa 

ação de comunicação". (p.77).  

 

Figura 32 - O que aprendi? 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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                       Figura 33 - O que aprendi? 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

No início da exibição dos vídeos, os alunos pareciam, que estavam assistindo 

algo muito distante da realidade, mas no decorrer das histórias, parecia que se 

identificaram, enquanto crianças, com os personagens. No momento em que as 

crianças deficientes falavam, brincavam, riam, contavam seus sonhos, a turma batia 

palmas, como se fizessem parte das histórias e encorajava-os a prosseguirem. 

A extensão de todo esse processo na vida dos alunos, não saberia mensurar, 

mais foi visível o quanto foram sensibilizados pelas ações propostas e realizadas por 

eles no espaço escolar. 

Num dos textos escritos por uma aluna, estava a seguinte frase: “As crianças 

com deficiência são muito esforçadas, devemos ser como elas.” Essa frase representa 

bem o que foi para essa aluna conhecer a realidade de pessoas, que se diferem a ela 

e que mesmo não possuindo uma necessidade especial reconhece ter suas 

limitações. 

Oportunizar esses momentos em sala de aula, foi gratificante, ouvir os alunos 

e vê-los interessados nessa temática, me fez acreditar que o objetivo dessa etapa fora 

alcançado. Abaixo a capa do portifólio “Eu, e o diferente”. 
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Figura 34 Capa do portifólio- Eu e o diferente. 

 

Acerto pessoal (CUNHA, 2019) 

 

4.7. Eu com todos, formação para a cidadania 

 

A última fase desenvolvida no plano de ação foi o tema:” Eu com todos”. O 

objetivo foi desenvolver a importância das relações interpessoais apresentando 

valores que favorecem a convivência em sociedade de maneira harmoniosa e 

pacífica. 

Através de aulas expositivas, os alunos fizeram atividades, com o objetivo de 

compreenderem as definições e características de algumas virtudes, que são base 

para a formação da cidadania, na sequência alguns dos temas trabalhados: ética, 

cidadania, amor, justiça, perdão, solidariedade, bondade, respeito, amizade, 

honestidade dentre outros, destes elegi para compor o portifólio final três valores, que 

acreditava serem favoráveis para melhoria das relações interpessoais: O amor, a 

amizade e a honestidade. Pois como esclarece Campos (2012) 
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O trabalho pedagógico voltado para a formação cidadã do aluno nos 
primeiros anos do ensino fundamental requer do professor conhecimentos 
sobre o conjunto dos direitos e deveres que cabem a criança, para que ele 
possa eleger estratégias didáticas que levem o aluno a construir valores, 
habilidades e atitudes ligados ao exercício de sua cidadania. (CAMPOS, 
2012, p.37) 

 

Os livros utilizados foram: a coleção “Pequenas Lições”, uma coletânea de oito 

livros, que relatam diferentes histórias que valorizam o ser humano em suas relações, 

visando o bem comum e a convivência pacífica. A Coleção “O que cabe no meu 

mundo”, em que os temas tratam de valores e virtudes, exemplificados em situações 

cotidianas, o livro “Fábulas Palpitadas”, nele o autor trabalha as fábulas de Esopo 

recontadas em versos, além do “Livro das Virtudes” em geral, textos que tratam de 

virtudes e valores, escritos a partir de contos de fadas, poemas e fábulas, o autor 

dessa obra argumenta, que “Hoje falamos da importância de “ter valores”, como se 

fossem objetos. Mas estas estórias falam da moral e das virtudes, não como coisas a 

possuir, mas como essência da natureza humana, não como algo a ter, mas como ser. 

(BENNETT,1997, p.6).  

A afirmação de Bennett (1997) vem ao encontro do propósito do projeto, uma 

vez que os alunos tinham muitas dificuldades de se relacionarem, visto que a relação 

entre eles, apesar de tão pequenos, era muito desrespeitosa e agressiva. Mudar isso, 

era necessário para melhoria do ambiente em sala de aula e para o desenvolvimento 

da aprendizagem. 

Assim as atividades basearam-se na leitura dos livros, realizada pelos alunos20  

em seguida, momentos de diálogo em rodas de conversa, em que recontavam as 

histórias lidas, expondo suas opiniões e/ou dando exemplos de fatos vivenciados no 

cotidiano da escola ou fora dele. 

As atividades seguintes as leituras foram: a escrita de palavras e frases que 

possibilitaram aos alunos compreenderem o tema do livro. Abaixo alguns registros da 

prática. 

 

 

 

 

 

 
20 Realizamos uma hora de leitura três dias na semana. Na situação relatada acima usamos os livros escolhidos 

para o projeto, mas em outros momentos são livros diversos, escolhidos pelos próprios alunos na biblioteca 

semanalmente. 
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Figura 35- Atividades baseada no livro lido pela aluna sobre Bondade 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA 2019) 

    

Figura 36 - Atividades realizadas pela aluna baseada no tema Solidariedade. 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 37 - Registro de atividade realizada pelo aluno sobre Solidariedade 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

 Alguns momentos foram interessantes nesta etapa do projeto, principalmente 

nas rodas de conversas, pois os alunos tiveram espaço para relatar fatos ocorridos 

em casa ou na escola, que tivesse relação com o tema estudado. Esses momentos 

tiveram como objetivo compartilhar com todos, de que maneira a situação foi 

resolvida, ou se não, como poderíamos ajudar a resolver, foram muitas as histórias, 

as ideias e as soluções.  

Nestes momentos conversávamos sobre questões do cotidiano pessoal, com 

vista a promover a convivência pacífica e a conciliação, promovendo a dignidade e o 

respeito mútuo necessário em sala de aula e em qualquer outro ambiente. Pois, como 

argumenta Campos (2012) 

 
Como a vida humana é indissociável da condição de dignidade, podemos 
considerar que esta sustenta o estado democrático de direito, ou seja, é 
imprescindível a todas as normas que organizam a vida em sociedade por 
seu valor na obtenção da felicidade individual e coletiva de qualquer 
comunidade. (CAMPOS, 2012, p.79) 

 

Ainda que pareça óbvio, durante esse processo foi perceptível a fragilidade dos 

alunos, muitas vezes nós professores esquecemos disso, do quanto carecem de 
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cuidado, do olhar compreensivo, de encorajamento, enfim de serem tratados como 

crianças.  

Os relatos orais de alguns alunos eram relacionados a uma vida familiar 

tranquila e corriqueira, mas outros traziam tristeza e preocupação, considerando a 

pouca idade deles e já convivendo com muitas situações difíceis. Assim, é papel da 

escola promover esse diálogo, uma vez que é  

 
Por meio das experiências compartilhadas na escola, a criança cria laços 
afetivos com a comunidade e com os integrantes do ambiente escolar. Ao 
tomar parte de vivências e estabelecer relações pessoais ela se sente 
pertencente ao meio, passando também a partilhar memórias, percepções e 
expectativas com outros integrantes da comunidade escolar. (CAMPOS, 
2012, p.20) 

 

No decorrer do processo e considerando seu valor, foram vários episódios de 

escuta dos alunos em sala de aula, leituras, interpretações de textos, pequenas 

produções textuais envolvendo a temática. Além disso, os alunos apresentavam os 

temas lidos, na biblioteca e em outros espaços da escola, com o propósito de 

compartilhar com todos, as experiências, que estavam vivenciando.   

Para o registro documental do portifólio os alunos escreveram pequenos textos, 

descrevendo o que aprenderam sobre o amor, a honestidade e a amizade, além de 

fazerem bonecos com palitos de picolé, em que a cabeça dos bonecos era a foto do 

aluno, autor da frase descrita nos balões, como ilustrado pelas imagens abaixo: 

 

Figura 38 - Bonecos de palitos: Amizade e Honestidade 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 39 - Bonecos de palito: Amor e Amizade 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Figura 40 - Bonecos de palito: Amor e Amizade 

 

Fonte: Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

De acordo com Almeida (2012) a sala de aula deve oportunizar ao aluno várias 

possibilidades de convivência, tendo o professor como aquele que irá cooperar com 
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ele, de modo que encontre o caminho, sendo um exemplo. Para isso é preciso estar 

imbuído de vontade, capacidade e considerável encorajamento, para cooperar na 

formação e nas aprendizagens dos alunos.  

Considerando que as vivências em família, na comunidade e na escola, 

cooperam para isso, algumas práticas de convívio saudável em sala de aula podem 

ajudar os alunos a reconhecerem mediante as experiências, o caminho melhor a 

seguir e com o tempo fazerem suas próprias escolhas. 

Mais do que seguir um ritual de exercícios do conteúdo programado para o ano, 

toda ação deve passar por caminhos do amor, da paciência, da compreensão, da 

solidariedade, do respeito, da empatia, nunca esquecendo que os alunos são crianças 

e como tal carecem dessa relação de afetividade. Como sugere Almeida (2012) na 

afirmação abaixo. 

A ação da escola não se limita a instrução, mas se dirige à pessoa inteira e 
deve converte-se em um instrumento para seu desenvolvimento; esse 
desenvolvimento pressupõe a integração entre as dimensões afetiva, 
cognitiva e motora;  
A eficácia da ação educativa se fundamenta no conhecimento da natureza da 
criança, de suas capacidades, necessidades, ou seja, no estudo psicológico 
da criança; (ALMEIDA, 2012, p.78) 

 

Ao final da descrição de todo o plano de ação, o mesmo resultou na elaboração 

de cinco portifólios, dois a mais do que foi planejado, isso devido as diversas  

atividades e eventos que foram realizados, considerando as novas demandas que 

foram surgindo no decorrer do processo, o interesse e o comprometimento dos alunos, 

possibilitando novos caminhos e cooperando para que se efetivasse em seu objetivo 

inicial, de proporcionar a ampliação e o desenvolvimento da habilidade da leitura e da 

produção textual aos alunos do 2.º ano, de maneira significativa para suas vidas. 

Abaixo algumas imagens dessa etapa. 
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Figura 41 Portifólio "Eu, com todos" 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

Figura 42 Parte interna do portifólio 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 43  Portifólio "Junto somos melhores" 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

 

Figura 44 Parte interna do Portifólio "Juntos somos melhores" 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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Figura 45 - Parte interna do portifólio “Juntos somos melhores” 

 
Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 

 

 

Figura 46 -Produção textual da aluna, representação da evolução da escrita. 

 

Acervo pessoal (CUNHA, 2019) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante a realização de todo esse projeto foi necessário rever várias práticas, 

que há tempos realizava, pois não foram eficientes diante das especificidades dos 

alunos do 2º ano. Assim a partir dessa conscientização e das informações que tive 

acesso seja no Laseb, como na busca de diferentes práticas pedagógicas, foi possível 

reorganizar as minhas aulas buscando alcançar ao maior número possível de alunos 

em suas diferentes necessidades. 

O passo seguinte foi desenvolver em situações diárias, uma relação de 

proximidade e parceria com os alunos e suas famílias, de maneira a buscar envolvê-

los no processo de aprendizagem.   

Isso se concretizou em alguns momentos, nas rodas de conversas, em 

atividades recreativas, brincadeiras e contações de histórias, em que os alunos 

tiveram mais oportunidades, para expressarem seus interesses, sonhos e 

necessidades.  

Era essencial para a eficácia do plano de ação, valorizar constantemente as 

potencialidades dos alunos, sem fazer comparações, sem repetir os rótulos anteriores, 

mas olhando individualmente para cada um, destacando o valor que tinha.  

A mim foi necessário, muita disciplina para conseguir agir com esse cuidado 

em sala de aula, pois não foram todos os dias que estava com vigor e entusiasmo, 

mas procurei essa prudência e vigilância seja nas realizações das atividades, nas 

avaliações dos trabalhos, nas conversas e nas aulas expositivas. 

Dessa maneira, busquei realizar ações que fossem significativas, para os 

alunos, de forma a gerar atração, interesse, despertando a curiosidade, a criatividade, 

a alegria e o entusiasmo. Assim, pude perceber dúvidas, dificuldades, necessidades, 

carências, decepções, tristezas e as alegrias dos alunos.  

Aprendi com eles, a maneia de ajudá-los a aprender e aprendi através deles, 

muito do que deveria fazer. Foi um processo no qual em alguns momentos falávamos 

a mesma língua. Pois entendia, que só assim era possível alcançá-los com leveza, 

cuidado, respeito e carinho. 

Durante todo o processo inferi que em muitas vezes olhamos os alunos 

limitando suas possibilidades, negando suas potencialidades, isso quando aplicamos 

nosso “achismo”, quando imitimos nossos “laudos” e “diagnósticos” sem termos 
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competência para isso. Quando colocamos sobre eles as nossas responsabilidades, 

enquanto negamos nossas dificuldades. 

 Ao receber a turma de 2º ano, “achei muita coisa”, ouvi muitas outras, e se não 

estivesse num processo de reflexão e estudo, talvez teria aceitado o estereótipo dado 

a turma. Fazendo isso teria sido um obstáculo na vida dos alunos, exaltando os 

problemas e negando as possibilidades.  

Ainda, que não temos solução para resolver todos os problemas dos alunos, a 

de se considerar que desenvolver a confiança, o respeito, a disposição em ouvi-los, 

fará toda a diferença. São ações necessárias de boas práticas, principalmente nos 

dias atuais em que nem sempre a criança tem esse direito respeitado.  

Logo, não devemos impor um modelo, um método, um padrão de ensino, mas 

buscar estratégias para alcançar os alunos e atender suas necessidades em tudo que 

estiver ao nosso alcance no espaço escolar. 

Se desejo ensinar alguém, preciso primeiro saber quem é esse alguém, se 

aspiro atingir, impactar, transformar, tenho que saber o que lhe é significativo. De nada 

valem boas propostas pedagógicas, se alcançar o aluno, não for o centro do 

planejamento. 

Há de se ponderar, que em muitas vezes as ações de rebeldia, indiferença e 

até agressividade por parte dos alunos, ocorre nas escolas, como forma de pedirem 

ajuda, seja por algo, que acontece dentro do espaço escolar ou fora dele. 

Meu objetivo inicial foi alcançar a todos os alunos, ainda que fora difícil 

considero que o fiz a cada um, de maneira diferente. Cada qual foi atingido em sua 

especificidade de acordo com sua necessidade. Assim, posso inferir, por meio do 

convívio diário com eles e as mudanças aparentes em nosso cotidiano. 

Com efeito, finalizei o plano de ação, com a confiança de que os alunos tiveram 

mudanças significativas em suas vidas, seja no aprimoramento das aprendizagens, 

nas capacidades de escrita textual, no aperfeiçoamento da leitura, nos 

relacionamentos socioemocionais, sobretudo por perceberem o valor dos estudos, 

das atividades desenvolvidas e principalmente a valorização de si mesmos. 

Ao realizar esse plano de ação, foi possível rever e refletir de maneira 

significativa sobre a minha própria prática pedagógica e ponderar as novas estratégias 

de ensino.  De modo, a colaborar para o desenvolvimento dos alunos nos anos iniciais 

do ensino fundamental, promovendo genuinamente a alfabetização e o letramento.  
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