


Como é importante para a formação da 
criança ouvir muitas e variadas histórias e 
assim construir a aprendizagem para se 

tornar um leitor.



O primeiro contato da criança com o texto é 
feito através da voz da mãe, do pai, dos avós, 
enfim de quem a rodeia.
Ler histórias para crianças é poder fazê-la 
sorrir, rir, gargalhar, brincar, divertir, é 
suscitar o imaginário e ter a curiosidade 
respondida em relação a tantas perguntas.  



 É encontrar outras idéias para solucionar 
questões.

É uma possibilidade de descobrir o mundo dos 
conflitos,dos impasses, das soluções que 
vivemos.

É a cada vez ir se identificando com o 
personagem (correspondente ao momento que 
a criança está vivendo) esclarecendo as 
próprias dificuldades e o caminho para 
solucioná-los.





 

É através das histórias que se pode descobrir 
outros lugares, outros tempos, outros jeitos de 
agir e de ser. É aprender dentro dos vários 
componentes sem precisar saber disso tudo e 
muito menos achar que tem cara de aula. 



COMO CONTAR HISTÓRIA
É preciso saber que:      

• Contar história é uma arte.
• Ela equilibra o que é ouvido com o que é 
sentido.
• Nela se descobre palavras novas.
• Se entra em contato com a música, se capta 
o ritmo. 
• Se brinca. 
• Ela é o uso simples e harmônico da voz



Ela exige:
# conhecer o livro ou a história; 
# familiaridade com as palavras, com o 

texto, com os personagens, com o 
vocabulário, com a pontuação e até com a 
respiração;

# que valores estão presentes na sua 
narrativa; 

# que emoção passa ;
Enfim, tem que ser lido e sentido para que 

chegue até o ouvinte.  



O narrador tem que transmitir confiança, 
motivar a atenção e despertar admiração.

Pode ser usado qualquer gênero, desde que 
seja conhecido pelo contador, que  seja belo ou 
bom, que seja divertido ou inesperado, que dê 
margem ao diálogo e que enquanto texto sirva 
de pretexto.



É BOM QUE:
 se crie um clima de encantamento;
 se saiba dar pausas adequadas;
 se saiba respeitar o tempo para o imaginário;
se saiba usar as modalidades e possibilidades da 
voz;
 se saiba introduzir usando o termo correto;
 não se tenha pressa;
 se saiba valorizar o momento do conflito;
 se dê longas pausas quando se introduz: 
“Então...” 
 se saiba dizer que a história acabou de um jeito 
especial.



 Ao terminar  a contação mostrar 
a criança que o que ela ouviu está 
impresso em um livro que ela terá 
acesso quando desejar.







Alga Marina Elizagaray lembra: 

“ Não deveríamos esquecer 
nunca que o destino da narração 
de contos é o de ensinar a 
criança a escutar, a pensar e a 
ver com os olhos da imaginação.”



Ouvir histórias é viver um 
momento de gostosura, de 
prazer, de divertimento, de 

sedução, enfim, de 
encantamento.



Afinal, tudo pode nascer de um texto que 
serviu de pretexto.

FELPO FILVA
Eva Furnari



PROJETO:    EU, MINHA HISTÓRIA

Objetivo:  
Abordar os gêneros biografia e autobiografia partindo 
do livro Felpo Filva de Eva Furnari.
Conhecer a história de cada aluno partindo da história 
do nome.
 Envolver as famílias pesquisando  a história de cada 
aluno. 
 Desenvolver o gosto pela leitura prazerosa.
 Sensibilizar para as diferenças salientando o valor de 
cada ser humano.
 Trabalhar com as letras do alfabeto fixando as letras 
dos nomes.
Conhecer através do livro Felpo Filva alguns gêneros de 
texto. 
         



 



Justificativa:

 Com o desejo de conhecer a história do nome 
de cada aluno, valorizando e respeitando a 
diferença de cada um, procurando vivenciar a 
verdadeira inclusão e usando de gêneros 
textuais para alcançar nosso objetivo é que 
desenvolveremos esse projeto denominado: 

       Eu, minha história.



Tempo de duração: Iº Trimestre

Turmas:  1º anos

Apresentação: 
Este projeto será desenvolvido com os alunos 
dos dois primeiros anos do turno da manhã 
com o objetivo de conhecer-se e conhecer sua 
história usando para isso alguns gêneros 
textuais. 



As atividades serão desenvolvidas 
interdisciplinarmente

•Pesquisa da história do nome
• Pesquisa no documento – Certidão de Nascimento
• Leitura do livro Felpo Filva em Power point
• Manuseio do livro Felpo Filva
• Trabalhando com as diferenças 
• Oralidade sobre suas histórias
• Construção do autorretrato
• Confecção do álbum Eu, minha história
• Pesquisa com os pais – autobiografia e biografia
• Atividades variadas com as letras e os nomes



•Linha do tempo relação ontem /hoje
• Confecção da identidade fictícia
• Momento Páscoa
• Momento Mães
• Momento copa
• Mapas: copa – cidades onde nasceram 
• Confecção de cartões
• Troca de correspondência
• Recanto do armazém
• Jogos pedagógicos 
• Trabalho com lixa
• Pintura recorte e colagem 



• Confecção da almofada para momento de 
leitura
• Momentos de leitura 
• Letra de canções e músicas 
• Nomes, sobrenomes, nome das mães, número 
de letras...



Gêneros trabalhados
Biografia e autobiografia
 Conto de fada 
 Autorretrato
 Documento 
 Poesia e poema 
 Músicas e canções
 Lendas
 Cartões 



 Convites  
 Bilhetes 
 Mapas
 Fábulas
 Bulas
 Receitas
 Carta  e telegrama
 Manual
 Lista 































































AVALIAÇÃO

A avaliação  será feita levando em 
conta o   envolvimento dos alunos, 
respeitando sua fase e   nível de 
construção da leitura e da escrita, seu 
respeito as diferenças e sua mudança de 
atitudes.



“Ao ler uma história a criança também 
desenvolve todo um potencial crítico. A partir 
daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, 
questionar. Pode se sentir inquietada, 
cutucada, querendo saber mais e melhor ou 
percebendo que se pode mudar de opinião...” 

Fanny Abramovich

Vamos aguçar este 
encantamento?



Professores responsáveis: Ana Claudia 
Colvero  

  Beatriz Teresinha Gomes 

Colaboradores: Jeanete Basso ( diretora da 
escola)

                Aline Santos (coordenadora)
     Angeli Muller (prof. Projeto Ler)
     Pais dos alunos e colegas professoras
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