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Resumo: 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução de um Projeto de 
Intervenção sobre a leitura e escrita da turma C1 do Ensino Fundamental I da Escola 
Municipal Marechal Ribas Júnior em Goiânia/GO. O tema central do projeto foi a 
leitura, a escrita e a interpretação textual. Este trabalho faz parte do estágio obrigatório 
do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás. Teve como objetivo geral 
proporcionar aos alunos a vivência com a escrita, com a leitura de contos infantis, 
trazendo uma significativa melhora na produção de pequenos textos e leituras mais 
sistematizada, bem como, conceituar e contextualizar os conhecimentos já adquiridos 
pelos alunos tanto na escola e fora dela. Por meio da moral dos contos refletirem e 
buscar a melhora do comportamento em grupo. A metodologia utilizada foi constituída 
a partir das observações do cotidiano dos alunos em sala de aula, diante das dificuldades 
apresentadas quanto à escrita e a leitura, visando tornar o aprendizado mais prazeroso. 
A elaboração desse projeto necessitou de uma pesquisa bibliográfica para embasar as 
práticas de ensino. Neste estudo utilizou-se da pesquisa bibliográfica alguns autores 
como Carvalho (2002), Vygotsky (1998), Gonçalves (2010). Anterior à elaboração do 
projeto realizamos um diagnóstico da escola, para conhecermos melhor os sujeitos com 
os quais iríamos trabalhar. Ao concluir esse trabalho realizado na escola percebemos um 
avanço em relação aos conteúdos que foram ministrados na sala, os alunos resolveram 
todas as atividades propostas tais como, interpretação textual, caça palavras, trava 
línguas, cruzadinhas, ditado auditivo, formação de texto, verbos, entre outras.  
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