
                      Estado do Rio Grande do Sul

                        Município de Constantina

Projeto: Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias

Público: Alunos  dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental  da  Rede  Pública

Estadual e Municipal de Constantina. Esse público refere-se aos alunos do 1º ao

6º ano do Ensino Fundamental e alunos da Educação Especial.

Objetivo Geral: 

• Proporcionar  às  crianças  a  oportunidade  de  juntarem-se  aos  seus

familiares no intuito de ouvir e conhecer a história do nosso município,

possibilitando o exercício da fantasia e da imaginação na construção de

uma obra literária escrita por elas.

Objetivos Específicos: 

• Promover o desenvolvimento do vocabulário, alargando-o em linguagem

culto x coloquial e linguagem verbal x não verbal;

• Estimular a imaginação das crianças para que possam escrever e ilustrar

fatos, histórias, poesias e contos referentes ao município de Constantina;

• Valorizar a produção individual dos alunos, através do hábito de leitura e

histórias contadas por seus antepassados.

Justificativa:

É do conhecimento de todos que a nossa realidade atual está cada vez

mais afastando-se do exercício da leitura. Sabe-se que para sermos criativos e

atuantes é necessário estimular o cérebro em um exercício constante. Porém,

deparamo-nos com modernidades ao alcance de todas as faixas etárias. São

atrativas  e  velozes fazendo com que as  crianças optem a elas,  visto  que o



núcleo familiar, quase sempre, omite-se a impor regras educativas. 

É  simples  e  ágil  ocupar  a  mente  das  crianças  desta  forma,  restando

assim, mais disponibilidade aos adultos.  Essa falta de incentivo à leitura por

parte da família ocasiona muitas dificuldades: vocabulário precário, limitado e

informal,  compreensão  limitada,  erros  gramaticais  e  ortográficos,  além  de

limitação nas produções textuais.

 Dessa forma faz-se necessário que a escola repense uma maneira de

estimular a leitura e consequentemente produções individuais dos educandos. É

necessário resgatar a leitura como um ato de prazer, iniciando-se na infância

pois,  de  nada  valem  as  regras  se  o  cérebro  não  fixá-las  num  exercício

constante.

É importante salientar, que com o hábito da leitura o educando constrói

conhecimento de mundo linguístico, bem como está hábil a produzir qualquer

tipologia textual. Esta é um requisito para a emancipação social e promoção da

cidadania.

Nesse  sentido,  juntamente  com  professores  e  equipe  pedagógica  em

envolver  educando  e  suas  famílias  propiciando  momentos  que  possam

despertar o gosto pela leitura e escrita além de obter conhecimento sobre sua

origem.

Metodologia:

Após  o  lançamento  do  projeto,  será  realizada  uma  reunião  com  os

professores dos anos iniciais para que os mesmos possam realizar um trabalho

incentivador na produção de contos, poesias, histórias e desenhos elaborados

por alunos.

Esse  público  refere-se  aos  alunos  do  1º  ao  6º  ano  do  Ensino

Fundamental. 

Os  textos  serão  escritos  e  ilustrado  por  alunos  e  coordenados  pelos

professores dos anos iniciais de Língua Portuguesa, História e Arte e Educação. 

Cada escola, juntamente com seu corpo docente, será responsável pela

escolha dos textos elaborados, cabendo a cada instituição criar seus critérios



avaliativos de seleção.  Também deverá buscar  e  promover ações que visem

conhecer o contexto histórico e cultural do nosso município.

Conclusão: Após a seleção dos textos,  os mesmos serão enviados a

editora responsável para a edição do livro que será lançado no mês de abril de

2018.

Cronograma:

Data Descrição
Observação

7 de abril/2017 Lançamento do Projeto

Abril à dezembro/2017 Desenvolvimento  do

Projeto

Janeiro à março/2018 Edição do Livro

6 de Abril/2018 Lançamento do Livro
Resultado do trabalho
realizado em sala de

aulas

Constantina-RS 07, de abril de 2017

_______________________

Silvana Cristina Gheller Lunardi

Secretária Municipal de Educação e Cultura


