
PROJETO LITERATURA: TRIBUTOS À MONTEIRO LOBATO
 1
 

 

Priscila Lorrane Araújo Alves
2
 - FE/UFG 

 

 

RESUMO:  

O projeto de ensino-aprendizagem Literatura: Tributos à Monteiro Lobato foi elaborado 

no primeiro semestre e desenvolvido no segundo semestre de 2014, com crianças de 

cinco anos, que compõem o agrupamento F1, da Educação Infantil, da Escola Municipal 

Jardim América. A escolha do tema se deu a partir de observações realizadas no 

cotidiano da instituição, nas quais o interesse das crianças pela literatura era evidente. O 

projeto foi embasado na análise dos registros de campo à luz de autores como: 

Zilberman (1998), Suanno (2001), Barbosa; Nunes (2009), Oliveira (2011), Ostetto 

(2012). Seus objetivos centrais foram proporcionar o encontro das crianças com a 

literatura infantil para que vivenciassem o papel de leitores e pudessem desenvolver o 

gosto pela leitura. Como forma de mediação pedagógica foi criado um ambiente de 

leitura, permeado por histórias de Monteiro Lobato lidas, contadas  e dramatizadas por 

mim. Em todos os encontros fazíamos uma roda de conversa que se desenvolvia por 

meio de perguntas relacionadas às histórias contadas, bem como jogos ou quebra-

cabeça de cenas das histórias. As crianças se entregaram ao projeto, propondo a 

pesquisar mais sobre o tema e trazer para compartilhar com os colegas, revelando o 

interesse pelas histórias e o gosto pela literatura. Além disso, observei que muitas delas, 

ao final do projeto, já estavam escrevendo o nome de diversos personagens do sitio do 

pica-pau amarelo. Considero que os objetivos propostos foram alcançados tanto no que 

se refere à formação das crianças quanto a minha, pois o estágio foi uma aprendizagem 

extremamente gratificante, me proporcionou experiências incríveis, que levarei sempre 

como exemplo, acrescentando à minha vida profissional e também pessoal.   
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