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Introdução: O curso de Pedagogia do Unileste tem desenvolvido, junto aos seus
alunos, estratégias nas quais o estudante deixa de ter um papel secundário para ser o
ator principal do seu processo de aprendizagem, fazendo assim, com que se promova o
seu engajamento no processo de aprendizagem. O projeto integrador se constitui em
uma proposta nesta linha de ação. Este, no terceiro período do curso de Pedagogia, se
organiza no formato de uma elaboração de proposta de intervenção através de jogos,
com caráter inclusivo, em relação à leitura e escrita, para turmas do 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental. Objetivo: Objetiva-se à partir de uma turma observada,
identificar dificuldades de aprendizagem no que se refere à leitura e escrita para, por
conseguinte elaborar proposta de jogo de alfabetização e letramento, utilizando o
modelo de plano de aula; considerando também, as dificuldades de criança com
necessidades especiais. Metodologia: Inicialmente, foram desenvolvidas entrevistas,
observação e análises dos documentos da escola em um período de quinze dias
alternados, perfazendo um total de quarenta horas. Em seguida, foram utilizados
instrumentos como registros diários das observações da dupla e aplicação de
diagnóstico para as crianças, inclusive com a criança com necessidades educativas
especiais, com objetivo de identificar o nível de escrita em que se encontravam.
Depois, foi construída a proposta de jogo, tendo como suporte o plano de aula. Após,
realizou-se a aplicação do jogo na turma em questão. Resultados: No que se refere ao
trabalho desenvolvido pela professora nota-se que não possui coerência entre a sua fala
e a prática, pois embora acredite que é necessário utilizar diferentes métodos e recursos
de ensino, durante o período de observação verificou-se que a educadora empregou
apenas métodos expositivos e uso do livro didático. Em se tratando do plano de aula,
embora a professora afirme que ele é imprescindível, não demonstrou conhecimento
sobre os componentes do plano de aula, visto que se assemelha a um roteiro de
atividades do livro. Observou-se ainda, que a falta de coerência que permeia a prática
educativa deve ser analisada e refletida por todos do ambiente escolar e para além dele.
Em relação ao jogo, as crianças demonstraram entusiasmo e engajamento. O jogo foi
aplicado em dupla, o que permitiu que trocassem opiniões, enriquecendo assim, todo o
processo, pois uma questionava a outra usando seus próprios argumentos até serem
convencidas de que estavam corretas ou não. Conclusão: Conclui-se que a experiência
trouxe para a dupla de graduandas em Pedagogia oportunidades de identificar
dificuldades reais da turma observada em relação à leitura e escrita. A construção do
jogo contribuiu para o desenvolvimento da criatividade e da autonomia tanto de quem
o produziu quanto de quem o jogou.
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