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RESUMO: 

Este trabalho foi elaborado a partir de um Projeto de Ensino e Aprendizagem realizado em uma 

escola da rede municipal de Goiânia, a partir do Estágio do Curso de Pedagogia da Faculdade 

de Educação – UFG. O projeto se desenvolveu no do segundo ano do Ensino Fundamental I, 

que compõe o primeiro ciclo da educação básica. O projeto realizado nessa turma teve  o 

trabalho focado nos gêneros textuais. A escolha desse tema se deu a partir de observações de 

sala e da discussão com a professora regente. Esse trabalho nasceu em decorrência da 

necessidade de aprimorar a oralidade, leitura e escrita dos discentes. Por isso utilizamos para 

embasar nosso projeto, Bakhtin5 (2000) e Marcuschi6 (2002).  As atividades foram realizadas  

a partir das regências em sala de aula. As aulas foram desenvolvidas na seguintes sequência: 1) 

o gênero conto de fadas; 2) o gênero bilhete; 3) o gênero receita; 4) como culminância do nosso 

trabalho realizamos uma revisão dos gêneros então estudados. Utilizamos as produções escritas 

dos alunos, como forma de avaliação de nossas regências. Finalizamos então o projeto 

percebendo o progresso na oralidade e escrita dos alunos.   
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