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Introdução: O presente trabalho integra as ações do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) do Unileste. O foco é valorizar a formação docente,
elevar a qualidade da formação de professores nos cursos de Pedagogia/Licenciatura.
O trabalho foi realizado na Escola Estadual Professora Celina Machado que possui um
histórico de trabalho com o PIBID e envolve muitos profissionais deste
estabelecimento de ensino.  Objetivo: O trabalho teve como objetivos, conhecer os
espaços escolares, aferir o nível de alfabetização e letramento de crianças do 6º ao 9º
ano e aplicar atividades que respeitem os pressupostos pedagógicos. Objetivou-se
promover a integração entre educação superior e educação básica das escolas
estaduais. Metodologia: Foi realizado o reconhecimento do ambiente escolar através
da leitura do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar, a caracterização dos
espaços escolares por meio de observação e questionamentos à coordenação escolar.
Foi elaborado um plano de ação para compor as oficinas e jogos pedagógicos, para
auxiliar o processo de aprendizagens dos alunos. A cada semana foram aplicadas
atividades diversificadas, tais como: jogos pedagógicos, ditado estourado, leituras,
reconhecimento dos sinais de pontuação, escrita de pequenos textos a partir de
imagens, interpretação de textos.  Resultados: Identificou-se que os estudantes
apresentaram dificuldades em relação à leitura e escrita, tais como: leitura silabada,
troca de sons das sílabas, dificuldade com vocabulário e interpretação de textos.
Verificou-se a partir dos referenciais teóricos utilizados, que jogos de Alfabetização
permitem a mobilização de saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita,
consolidando aprendizagens já realizadas ou se apropriando de novos conhecimentos
nessa área, assim, brincando elas podem compreender os princípios de funcionamento
do Sistema Alfabético, socializarem seus saberes com os colegas e posteriormente
fomentar a leitura e compreenderem a função dos textos lidos nos momentos de leitura
e de escuta de gêneros diversos realizada pela professora e outros alunos.  Conclusão:
Verificou-se que os estudantes apresentaram dificuldades relacionadas à leitura e
interpretação de textos. As atividades aplicadas contribuíram para o desenvolvimento
ao letramento das crianças da Escola Estadual Professora Celina Machado. 
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