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Este trabalho tem a finalidade de apresentar na 10ª Mostra de Produção Universitária, o projeto Contação de Histórias dos Clássicos da Literatura Infantil, que desenvolvi com uma turma do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos da E.M.E.F. Cidade do Rio Grande, situada no CAIC/FURG, como acadêmica do curso de Pedagogia da FURG e bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O projeto foi proposto por acreditar na importância da literatura infantil como recurso que possibilita aos ouvintes viajar, pensar, refletir, acerca das histórias contadas. As histórias foram narradas no dia da semana em que a professora regente participa da formação continuada, possibilitada pelo Projeto Repensando as Práticas Pedagógicas na Educação Infantil e Anos Iniciais – CAIC. Na realização do projeto, as histórias foram contadas por mim, com a participação de todos envolvidos no processo. Com o objetivo de incentivar a criatividade, ludicidade, cooperação, socialização, criar situações de fantasia e sistematizar situações problema, a partir das histórias contadas aos alunos. Assim, utilizei de forma lúdica, a fantasia e encantamento que permeia os clássicos da literatura infantil, a linguagem oral, gráfica, trabalhos manuais, corporal, dramatização. Acredito que, todos que participaram do projeto se envolveram no mundo encantado e fascinante de aventura, fantasia e surpresas que estão presentes no universo das histórias dos clássicos da literatura Infantil.

  











