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RESUMO:  
 Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração de um projeto de intervenção 
realizado durante o 5º e o 6º período do curso de pedagogia, na turma de 3º ano do 
ensino fundamental do ciclo I turma C-3, na Escola Municipal Marechal Ribas Junior 
em Goiânia-GO. O projeto teve como tema central, “Como desenvolver a produção de 
textos em uma sala de terceiro ano do ensino fundamental”; como parte integrante do 
estágio obrigatório do curso de pedagogia da Universidade Federal de Goiás. Teve 
como objetivo principal despertar no aluno a melhora na qualidade dos textos, 
motivando- o na produção destes. A metodologia consistiu na observação da realidade 
desta instituição, análise de documentos e entrevista com a professora regente e alunos, 
buscando uma solução para os problemas apresentados nessa classe em relação à 
produção de texto. Para a elaboração deste trabalho, bem como do projeto, foi realizado 
uma pesquisa bibliográfica para embasar as práticas adotadas, utilizando diversos textos 
que trabalhavam sobre, as perspectivas de ensino-aprendizagem, o estágio 
supervisionado, PPP (Projeto Político Pedagógico) da instituição, PCN de Língua 
Portuguesa (1997), bem como os autores, Vasconcellos (2006), Moisés (2005), Lüdke 
(1986), Cagliari (1997), Pimenta; Lima (2010), Barbosa; Amaral (2009), entre outros. 
Alem da pesquisa foi realizado um diagnóstico da escola-campo com o objetivo de 
intervir para conhecer os sujeitos com os quais iríamos trabalhar. Com a finalização 
deste trabalho concluímos que, houve de fato, um envolvimento de toda a turma em 
relação ao trabalho proposto, percebemos um avanço significativo na aprendizagem dos 
conteúdos ministrados em sala, vistos que todos os alunos conseguiram realizar as 
atividades, alem disso conseguimos atingir os objetivos propostos. A avaliação foi de 
maneira processual e continua para atender as necessidades dos educandos.  
  
 
Palavras-chave: Produção de texto, Leitura e Escrita, Aprendizagem.   
 
 
 
 
 
 
1Trabalho de estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental orientado pelo professor 
Dr. Carlos Cardoso Silva, caloscardoso.fe.ufg@gmail.com 
2allinea02@gmail.com 
3kcandida6@gmail.com 
4pra.marlyalmeida@gmail.com 
 
 


