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Introdução: Esse trabalho integra ações desenvolvidas pelo Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) realizado na Escola Estadual Professora
Celina Machado. Crianças apresentam dificuldades nas leituras e não avançam nesta
habilidade, evidenciando a necessidade de metodologias que estimulem a criação, pois
as ações de leitura e escrita caminham juntas: o que se escreve tem como destino o ato
de ler por alguém. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivos: aplicar
atividades de produção de livros com o tema “animais estereotipados”, para estudantes
do 5º ano de uma Escola Pública no Município de Coronel Fabriciano, MG.
Metodologia: Foi aplicada avaliação diagnóstica para turmas do 5º ano para verificar
dificuldades de leitura e escrita. A partir do diagnóstico foi elaborado um projeto
denominado “Pequenos Escritores” para superar fragilidades de leitura identificadas.
Os estudantes criaram uma história a partir de um personagem principal, os
personagens secundários, o local das histórias, o conflito a ser resolvido e a solução do
conflito. As histórias foram corrigidas e devolvidas para as modificações. Findada a
correção, os estudantes definiram as ilustrações e editaram a história. As histórias
foram impressas e os livros foram confeccionados e realizado um piquenique literário
para socialização das produções. Resultados: Foram produzidos 5 livros com o tema
"animais estereotipados pela sociedade", dentre eles o gato, a abelha, a aranha, o porco
e o urubu. Nas histórias elaboradas, foi possível perceber que os alunos (as)
incorporaram parte de suas vivências e expressaram as formas pessoais de ver o
mundo. As intervenções feitas pelas alunas do PIBID, não impuseram às crianças um
saber descontextualizado, foram considerados os saberes e experiências de vida dos
alunos (as). Além de conteúdos curriculares da Língua Portuguesa, foram trabalhadas
habilidades relacionadas à dimensão sócio-afetiva dos alunos, uma vez que não são
aplicadas atividades coletivas na turma do 5º ano. Diante disso, os estudantes tiveram
dificuldades em resolver conflitos e respeitar as decisões do outro.  Foi necessário em
momentos do projeto,  diálogo individual e coletivamente com os estudantes sobre a
importância do trabalho em equipe, do diálogo e de ouvir o outro visando não o
desenvolvimento na dimensão individual, como também na social. Verificou-se a
importância da mediação nas atividades, além disso percebeu-se que os objetivos da
educação devem ser pautados não só na dimensão individual, como também na
dimensão social e afetiva. Conclusão: Foram produzidos cinco livros na turma do 5º
ano da Escola Estadual Professora Celina Machado. As atividades em equipe,
desenvolvidas pelos estudantes permitiram o desenvolvimento de habilidades sócio
afetivas. O piquenique literário tornou-se um ambiente agradável, onde o alimento
associa-se à leitura,  valorizando as produções dos estudantes.
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