
[Digite texto] 
 

CONHECENDO A TURMA DA MÔNICA: A IMPORTÂNCIA DE CONSIDERAR OS 
CONHECIMENTOS PRÉVIOS DAS CRIANÇAS1 

 
Ana Paula Proto Aleixo – FE UFG2 

      Mônica de Sousa Lisboa – FE UFG3 
 
 
RESUMO:  
No ano de 2013 realizamos o estágio obrigatório em um Centro Municipal de Educação 
Infantil de Goiânia/GO. Acompanhamos um agrupamento de crianças de quatro anos 
desenvolvendo  o  projeto  “Conhecendo  a  Turma  da  Mônica”.  Fazendo  a  observação  na  turma,  
percebemos que as crianças tinham um grande interesse pelos livros, por histórias e pelo 
momento em que a professora regente as levava à sala de leitura. Pensando neste aspecto, que 
se apresentou bastante evidente no decorrer das observações das aulas, decidimos fazer um 
projeto com literatura para estimular ainda mais nas crianças o gosto pela leitura. O objetivo 
deste projeto de trabalho foi trabalhar com a Turma da Mônica para levar às crianças o gênero 
literário de histórias em quadrinhos, visto que este gênero ainda não tinha sido trabalhado 
neste agrupamento. Os projetos de trabalho contribuem no desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem das crianças, possibilitando a construção de diversos conhecimentos próprios. 
Apresentamos os personagens principais da Turma, o seu autor, Maurício de Sousa e as 
características de cada um dos personagens. Realizamos atividades de contação de histórias; 
enfatizamos as relações de amizade; as características físicas e comportamentais que fazem 
parte de cada pessoa; os animais de estimação; os alimentos saudáveis e os não saudáveis. 
Desenvolvemos com as crianças brincadeiras contextualizadas com o projeto com o propósito 
de introduzir a brincadeira a partir dos assuntos trabalhados em cada etapa do projeto. Houve 
uma grande participação das crianças em nossas regências, mostraram ter muitos 
conhecimentos prévios a respeito da temática do projeto. Para desenvolvê-lo, utilizamos como 
referência teórica Hernández (1998), com sua contribuição acerca dos projetos de trabalho; a 
Resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Nº 5 de 17 de 
dezembro de 2009; Jorge (2003); Pinheiro (2009); Ostetto (2008); Oliveira (2011). No final 
da realização do projeto observamos que as crianças aprenderam muitos assuntos acerca da 
Turma da Mônica e, ao entregarmos um gibi para cada uma, percebemos que elas tiveram um 
grande interesse pela leitura deste gênero. O interesse das crianças se fez evidente ao pegarem 
os gibis e, a partir da leitura de imagens, contaram as histórias dos livros umas às outras. 
Tivemos por resultado deste projeto a aprendizagem das crianças acerca dos diversos assuntos 
a   partir   do   projeto   “Conhecendo   a   Turma   da  Mônica”   e   o   nosso enriquecimento teórico e 
prático. 
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