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RESUMO: 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução do projeto de intervenção de 
nossa regência que teve como objetivo desenvolver atividades de aprimoramento da escrita e 
da leitura meio de atividades interdisciplinares. Fizemos nossa regência na Escola Municipal 
Marechal Ribas Júnior situada no setor Vila Redenção, Goiânia-GO. Nossas regências 
aconteceram na sala de alfabetização A1 da escola, em uma sala com 30 alunos na faixa etária 
de 6 a 7 anos. Após observação das aulas, coleta de dados e o diagnóstico de todo o contexto 
escolar a partir dos dias que estivemos ali que antecederam nossas regências, escolhemos esse 
eixo da literatura, pois, a partir do livro literário é possível agregar novos conhecimentos de 
maneira lúdica, trabalhando também vários conteúdos de diversas disciplinas. Sabemos que a 
literatura é de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem, por isso, nosso 
projeto foi definido a partir desse tema. Foram ministradas as regências com o auxílio da 
professora, onde, nas aulas era feito a leitura dos livros utilizados, ou apreciação da música, 
reflexão e discussão com os alunos sobre a temática abordada, atividades no quadro-giz 
realizadas juntamente com os alunos, atividade individual feita pelos alunos abordando a 
escrita e uma ilustração sobre o tema estudado.  Nesse projeto fomos embasadas em alguns 
autores tais como: Graça Paulino, Flávia Trocoli, Marco Aurélio Catalão, Selma G. Pimenta, 
Maria Socorro L. Lima. Assim, concluímos que o estágio é de extrema necessidade e 
importância para a vida profissional do futuro docente, pois é a partir dele que vemos a teoria 
se transformando em prática, adquirimos novos conhecimentos e partilhamos de experiências 
significativas. 
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