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Resumo: 
Este trabalho é referente ao Projeto de Intervenção sobre leitura e escrita “Despertando a 
leitura e a escrita com textos e contos da literatura infantil” que foi realizado na Escola 
Municipal Marechal Ribas Junior situada na Vila Redenção em Goiânia - Goiás. A turma 
em que o projeto foi realizado foi a turma C do ciclo I com 30 crianças com idade de 8 e 9 
anos. Primeiramente observamos a realidade da comunidade daquele setor e também das 
crianças que estudam naquela instituição, após a observação, coletamos os dados do 
funcionamento da escola e também analisamos o seu Projeto Político Pedagógico que nos 
proporcionou realizar o diagnostico do corpo docente e discente. O estágio para nós teve 
como objetivo a formação profissional e nos propiciou a observação de práticas docentes e 
também a reflexão de algumas questões como: O que é a Escola Pública? O que são os 
ciclos? Como funcionam os ciclos? Qual a importância da relação dos pais com seus filhos? 
Como acontece a relação professor/alunos? Porque os professores ensinam o que ensinam? 
Neste projeto fomos norteadas por alguns autores como: ABRAMOVICH (1997), FREIRE 
(1982; 2004), JANUÁRIO (2008), KRAMER (2003), OLIVEIRA; CUNHA (2013), 
ORLANDI (2005), PASSERINI (2007), SOUZA (1999) e VYGOTSKY (1987). O 
resultado do nosso projeto foi bastante significativo, apesar de propormos aulas bem 
diferentes da professora regente a turma reagiu bem a nossa metodologia; propomos 
leituras expositivas e correção em grupos, interpretação de textos e elaboração de textos 
sempre proporcionando a eles autonomia e liberdade para expor suas opiniões. Assim 
concluímos que o processo de leitura e escrita é de extrema importância para a formação 
das crianças e também para a dos professores permitindo uma significativa aprendizagem 
para nossa formação docente. 
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