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INTRODUÇÃO 

 

Este projeto visa contribuir na estratégia metodológica de professores(as) que 

atuam em sala de aula, visto que, o processo de mediação está cada vez mais 

desafiador para os profissionais de educação. Assim, ao invés de criticar a influência 

dos recursos tecnológicos presente na vida das crianças, é interessante viabiliza-los 

a nosso favor, ou seja, aproveitar essa disposição dos alunos em dar atenção aos 

dispositivos de tecnologias, e utiliza-los o seu conteúdo nas estratégias de ensino no 

cotidiano.  

A oralidade sempre foi um recurso importante para ensinar e passar as 

informações históricas de pais para filhos e líderes para o grupo. Contudo, essa 

atividade não era vista como ludicidade, e, sim como dever. 

A contação de história é um tema de grande relevância para o desenvolvimento 

da leitura e interpretação de texto. Contudo, a leitura não deve ser trabalhada apenas 

com intuito de cobranças e produções, devem-se buscar mecanismos pedagógicos 

para o desenvolvimento da autonomia das crianças que tenham a liberdade e vontade 

de ler e de escrever. 

Esse projeto objetiva explorar as possibilidades de recursos pedagógicos para o 

estímulo dos (as) professores(as) mediadores(as) na arte de contar histórias, 

incentivando o hábito da leitura e despertando interesse dos alunos pelos conteúdos 

abordados em sala. Apresentando a problemática, como os(as) professores(as) 

podem usar a contação de história como recurso pedagógico de ensino na sala de 

aula? Quais recursos são mais viáveis para o trabalho de contação de história com as 

turmas? Como tornar a aula lúdica utilizando a contação de história? Dessa forma, a 

revisão literária dos escritos de estudiosos, foi fundamental para a compreensão da 

importância de variar os métodos de incentivo à leitura.   

Assim, focaliza a ideia dos(as) professores(as) explorarem as diversas formas 

de contar histórias, conheça as facilidades e também as dificuldades, compartilhando 

os conhecimentos mostrando suas habilidades e desenvolvendo a criatividade. Dessa 

forma, foram sugeridos apresentarem a contação de história nas performances, de 

história cantada, lida, desenhada, encenada e assistida. Espera-se que este projeto 

desperte o interesse, a valorização e o prazer pelo ato de contar história explorando 

a leitura em seus diferentes gêneros textuais.
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1. TEMA  

 

Este presente projeto aborda a temática de Contação de história na perspectiva 

de recurso pedagógico e também como contribuinte na formação do leitor. Esse tema 

é de grande relevância para o desenvolvimento da leitura e interpretação de texto. 

Sua abordagem na linha de pesquisa é de concepção da docência, principal 

habilitação na licenciatura. 

Neste sentido, na contemporaneidade com a influência da mídia e as 

tecnologias que estão cada vez mais acessíveis às crianças, as informações chegam 

pelos meios de comunicação ampliando os horizontes, os conhecimentos e 

proporcionando novas descobertas. Os livros estão sendo deixados de lado, as 

histórias não contadas estão sendo esquecidas, o que torna um desafio para o 

educador fazer com que as crianças em idade escolar tomem gosto pela leitura.  

O que antes era entendido como uma distração para as crianças, a contação de 

história nas escolas hoje, vem sendo ressignificada como um recurso inovador para 

ser praticada na sala de aula, visando incentivar de forma lúdica os alunos a lerem e 

desenvolver o gosto pela leitura. 

Nessa perspectiva, percebe-se que possui educadores que ainda não sabe o 

quanto as histórias podem ajudá-los como estratégias de ensino no cotidiano, muitos 

continuam utilizando as histórias, apenas para acalmar os estudantes e não veem as 

mensagens nas entrelinhas da história que possibilita trabalhar vários conteúdos.  

Neste sentido, a escola que desenvolve um projeto contínuo de exploração de 

leitura de histórias, e também de contação de história viabiliza aos estudantes um 

desempenho na leitura e compreensão em outras situações propostas durante as 

aulas. A contação de história instiga a imaginação, a oralidade, criatividade, 

desenvolve o senso crítico, incentiva o gosto pela leitura, contribui na formação da 

personalidade da criança relacionando o contexto social e fortalecendo a relação 

afetiva. 

Por fim, uma história bem contada pode favorecer a criança no educar, instruir, 

desenvolver o raciocínio, a criticidade, criatividade, afetividade, identidade, 

personalidade, estimula a imaginação, a compreensão ao outro, o conhecer a 

diferença, etc. Assim, o docente que tem esse conhecimento e prática na sua rotina 

em sala, tem mais possibilidades de obter resultados positivos no final do ciclo. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Esse tema foi escolhido pela sua relevância no desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo. Dessa forma, mesmo gostando de usar esse método de contar história para 

interagir com as crianças, foi no estágio obrigatório na Educação Infantil que foi 

percebido a importância da contação de história para o aprendizado dos estudantes 

no período escolar. Na escola onde foi feito o estágio a coordenadora faz alguns 

projetos, na semana da família a equipe escolar organizam o cronograma dos dias de 

contação de histórias especialmente para os pais, ou seja, os pais são quem veem 

para escola e contam ou apresentam uma história, as crianças ficam deslumbradas, 

talvez por causa da visita de mães e pais para participar da aula. Esse tipo de atitude 

chamou atenção quanto a utilidade versátil que a contação de história promove. 

Nesse sentido, destaca-se que a leitura não deve ser trabalhada apenas com 

intuito de cobranças e produções, devem-se buscar mecanismos pedagógicos para o 

desenvolvimento da autonomia das crianças que tenham a liberdade e vontade de ler 

e de escrever. Através da leitura é possível torna-los os alunos em criadores, 

produtores de textos, e grandes leitores, além de bons contadores e recontadores de 

histórias. 

Interessante ressaltar, que a contação de história como recurso pedagógico 

possui um leque diverso de maneira de aplicação, exemplo: história contada 

oralmente, história lida, história apresentada em mídia, história cantada, história 

interpretada, história desenhada, etc. 

Assim, este projeto visa em contribuir na elaboração do planejamento das aulas 

com estratégia de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas, lúdicas, mágica, 

encantada e inesquecível. Proporcionando para os futuros leitores momentos que 

desperta a imaginação, pois, quando estamos ouvindo uma história, em nossa mente 

são criados detalhes imaginários sobre ela. 

Em síntese, a escola possui um papel importante nesse processo do hábito da 

leitura nas crianças, considera-se importante a realização do presente projeto. Pois, 

através da contação de histórias, o aluno entra no mundo de magia, brincando com 

palavras, expressando seus sentimentos, criando em se um personagem, 

mergulhando na fantasia, desenvolvendo assim o prazer pela leitura. 
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3. PARTICIPANTES 

 

O projeto proposto, terá o público alvo todos os estudantes dos anos iniciais, ou 

seja, da creche ao 5° ano, pois, são os discentes aptos para atuação do Pedagogo. 

Contudo, contação de história serve para todos os públicos, mas, nesse caso 

específico o projeto tem seus participantes selecionados. Lembrando que além dos 

alunos, também terá como participantes todos os envolvidos na execução do projeto, 

tanto a equipe pedagógica como os(as) professores(as). 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Explorar as possibilidades de recursos pedagógicos para o estímulo dos (as) 

professores(as) mediadores(as) na arte de contar histórias, incentivando o hábito da 

leitura e despertando interesse dos alunos pelos conteúdos abordados.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Exercitar o ato do contar histórias; 

Apresentar música como recurso na contação de história; 

Despertar a criatividade dos professores(as); 

Explorar as diversas fontes tecnológicas como ferramenta de ensino; 

Estimular o gosto das crianças pela leitura; 

Estimular a fantasia e imaginação das crianças; 

Melhorar a interação e comunicação das crianças. 
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5. PROBLEMATIZAÇÃO 

  

Por acreditar que o uso da literatura infantil seja prazeroso especialmente no 

espaço escolar, que deve ser permanentemente inserido no cotidiano dos alunos. É 

uma atividade que propicia sentimentos e aprendizado, porém, essa ação necessita 

ser sistematizada e planejada, para promover o desenvolvimento integral da criança, 

tornando-o crítico, consciente e produtivo. 

Foi percebido em observação durante o estágio obrigatório que a utilização da 

contação de história no cotidiano da escola era frequente apenas na educação infantil. 

E mesmo assim, tinha dia que os alunos demonstravam inquietação não prestavam 

atenção na história. Assim, foi percebido que apesar dos esforços das professoras se 

dedicarem em prenderem atenção dos pequenos durante a contação de história o 

método nem sempre funcionava. 

Foi nesta perspectiva, que se pensou na criação de um projeto que pudesse dar 

suporte aos professores(as) na utilização da contação como recurso pedagógico, mas 

explorando o que essa ação tem a oferecer. Assim, foi pensado no agendamento de 

uma formação pedagógica para os docentes. Contudo, uma formação não daria conta 

da exploração da diversidade de forma de uso do tema.  

Então, foi decidido fazer o projeto voltado para o aperfeiçoamento dos 

professores no contar história, tanto para os docentes da educação infantil como para 

os demais dos anos iniciais. Com o questionamento, como os(as) professores(as) 

podem explorar a contação de história como recurso pedagógico de ensino na sala 

de aula? Quais recursos são mais viáveis para o trabalho de contação de história com 

as turmas? Como tornar a aula lúdica utilizando a contação de história? Visto que 

contar história é “uma das atividades mais fundamentais, mais significativas, mais 

abrangentes e suscitadoras dentre tantas outras é a que decorre do ouvir uma boa 

história, quando bem contada” (ABRAMOVICH, 1997, p.24), ou seja, a maneira do 

contar história pode fazer a diferença no resultado esperado. 

Destaca-se que, “a presença da literatura infantil na sala de aula é considerada 

pelos especialistas, referência para que o(a) professor(a) possa desenvolver nas 

crianças o gosto pela leitura por meio do convívio com a linguagem literária” 

(AFONSO, 2012, p.08). Isso é percebido no dia a dia, mas nem sempre acontece com 

todas as crianças devido as suas singularidades por serem diferentes e aprenderem 

cada um, no seu tempo. Por fim, é importante reconhecer quando deve agir diante de 



8 

 

uma necessidade que visa a melhora tanto no ensino dos mediadores, como na 

aprendizagem dos alunos. 

 

6. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

6.1 HISTÓRIAS COMO TRANSMISSÃO DE SABERES 

 

A contação de história é uma atividade histórica que acompanha a transição de 

vida desde o início da civilização. Os antepassados utilizavam a contação de histórias 

para a transmissão de conhecimentos entre gerações, pois, antigamente não havia os 

meios de registros dos saberes que existe hoje. Dessa forma, a oralidade era um 

recurso importante para ensinar e passar as informações históricas de pais para filhos 

e líderes para o grupo. Essa atividade não era vista como ludicidade, e, sim como 

dever. Assim, identifica-se que “a contação de história como prática social é de grande 

relevância e que precisa ser oportunizada desde os primeiros anos de vida, seja no 

âmbito familiar ou escolar” (VASCONCELOS et al, 2018, p.02). A contação de história 

tem seu valor social tanto na forma oral como na escrita. Por meio dela, os mais velhos 

repassam tradições, costumes e valores que estimulam a formação do cidadão. 

Os seres primitivos, não tinham ainda acesso ao conhecimento da escrita, na 

sua época, assim a melhor forma de comunicação entres eles eram a amostragem e 

a oralidade. Então, essa prática também funciona até hoje com crianças pequenas, 

que aprendem com imagens, sons e contato concreto. 

Por isso, é importante a contação de história com leitura no livro, ou a contagem 

com elementos que compõe cenas e ações do acontecido contado. 

Nesta perspectiva, destaca-se a utilização de fantoches, dedoches, figuras dos 

personagens e principalmente mostrar as imagens apresentadas no próprio livro. 

Portanto, o ato de contar história vai além do simples fato de ler os escritos, é 

necessário conhecer a história planejar a ação e se preparar para buscar atingir o 

objetivo estipulado, tanto para o aprendizado como para o lazer. “Ao utilizar-se a 

contação de histórias, todos saem ganhando, sejam os ouvintes, que serão instigados 

a imaginar e criar, seja o contador, que terá a oportunidade de recriar um ambiente de 

resgate da memória” (BELATTO, 2016, p.15). Esse resgate remete a relação do 

acontecido na história contada com a imaginação do vivido ou desejado pelo ouvinte. 

Pois, “acreditar na imaginação é propor práticas e experiências que levem os ouvintes 
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e leitores a experimentarem o exercício de, por meio da subjetividade, conhecer a 

realidade e mudá-la, se necessário” (AFONSO, 2012, p.07), é o caso da proposta das 

fábulas com seus ensinamentos. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Escutar histórias escritas “é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser 

leitor é um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do 

mundo”. (ABRAMOVICH, 1997, p.16). Porque nas histórias estão repletos de 

ensinamentos e mistérios no qual, cativa o ouvinte, que ajuda na compreensão do 

mundo e do comportamento das pessoas que convivemos.  

Para Abramovich (1997) as crianças ao ouvirem histórias podem sentir emoções 

importantes, como, tristeza, raiva, medo, alegria, insegurança, tranquilidade, irritação 

e outros. Contudo, no conteúdo da história é possível apresentar nas relações entre 

os personagens, elementos como, mentiras, preconceitos, mostrar fragilidade na 

narração que talvez não contribua em nada no aprendizado. Por isso, a importância 

de conhecer o conteúdo da narração antes de conta-la, para perceber a viabilidade 

do que deseja transmitir para o ouvinte. 

Nessas experiências as crianças vão internalizando comportamentos leitores 

que ajudam a formar o gosto pela leitura, estimulando-a aprender a ler quanto 
antes para desvendar, ela mesma, as narrativas dos livros com suas múltiplas 
palavras, frases, parágrafos e textos inteiros, sem necessitar que outra 
pessoa leia para ela. (AFONSO, 2012, p.03). 

Neste sentido, Arana e Klebis (2015) aborda que a leitura tem o poder de 

desenvolver a capacidade intelectual, pois, ela desenvolve o senso crítico das 

pessoas, desta forma, se a criança é estimulada a ler desde pequena ela com certeza 

será um adulto questionador e crítico. Assim, quando oportuniza  

aos ouvintes o contato direto com os livros e a escuta das narrativas de uma 

forma mais lúdica, mais prazerosa e intensa, nós aguçamos sua sensibilidade 

e os convocamos a tornarem-se amantes da literatura e, consequentemente, 

bons leitores (VASCONCELOS et al, 2018, p.09). 

É importante ler textos, não somente os escritos, mas também aqueles que estão 

sujeitos a uma interpretação pessoal, como os símbolos, uma figura, um desenho, e 

saber o que aquilo está transmitindo (ARANA, KLEBIS, 2015, p.04). Pois, figuras e 

imagens, possui tendência a ativar o imaginário das crianças, isso pode ajudar elas a 

superarem dificuldades, medos, traumas, desafios e percas. 
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As histórias não são apenas palavras, mas um conjunto de ações realizadas 

pelo(a) contador(a) que são percebidas pelo ouvinte, estabelecendo uma 

troca, onde sedução, afetividade, cumplicidade e significação são forjadas 

pela interação que se estabelece entre quem conta e quem ouve (AFONSO, 

2012, p.01). 

 

Esses sentimentos citados não são características somente de crianças, os 

ouvintes jovens e adultos, aprendem muito com as narrativas no cotidiano, emoções 

mostram que “é através de uma história que podem descobrir outros lugares, outros 

tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica” (ABRAMOVICH, 1997, 

p.17). 

A leitura consegue emancipar o sujeito, pois, quem ler consegue explorar as 

diversas maneiras de comunicação. Através da contação de história, o ouvinte fica 

“sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar saber o 

nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”, é aprender se divertindo 

(ABRAMOVICH, 1997, p.17), é uma forma prazerosa de conhecer o mundo. Sendo 

que, o objetivo central da utilização da leitura é fornecer a visão de mundo para o 

educando, inseri-lo na sociedade por meio da leitura (ARANA, KLEBIS, 2015, p.09). 

Essa visão deve ser criticamente ampliada ao avançar o domínio da leitura. 

 

6.3 A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 

Contar história é uma ação que exige uma base de entendimento, ou seja, uma 

técnica que desperte emoção, mas principalmente deve primeiro encantar o leitor para 

então encantar o ouvinte. Assim,  

para dar vida aos personagens e cenas das narrativas o(a) professor(a), além 

de modular a voz e refinar seus gestos, pode utilizar diversos recursos 

lúdicos, objetos concretos assemelhados ao brinquedo (VASCONCELOS et 

al, 2018, p.03). 

Ao utilizar recursos concretos, o profissional tem mais chance de prender o 

interesse das crianças em conhecer a história e se encantar com ela. 

Neste sentido, percebe-se que “o processo de formação do leitor é contínuo e 

vai se dando no decorrer de sua vida, com as experiências de leitura que for obtendo 

na vida profissional e particular, no cruzamento entre a teoria e a prática” (AFONSO, 

2012, p.05). Então, esse processo não é apenas para ouvinte/estudante, é também 

do professor(a)/contador(a), pois, com o exercício contínuo de contar e ouvir histórias, 

vão aprimorando tanto o narrador como o ouvinte. 
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Contudo, é a falta do hábito de ler e o pouco tempo, que faz com que os 

professores(a) não construam e nem ampliem, os conhecimentos que a leitura de 

diferentes tipos de textos possibilita (AFONSO, 2012, p.05). Isso deixa o profissional 

inseguro na execução de algumas atividades com leituras. Pois, o desempenho do 

contador seja ele professor ou não, deve “transmitir confiança, motivar a atenção e 

despertar admiração” (ABRAMOVICH, 1997, p.20). Assim, percebe-se que o 

professor precisa se aperfeiçoar, “necessita de uma formação continuada e de um 

trabalho coletivo nas escolas que ajude a fortalecer as ações do mediador no espaço 

escolar” (AFONSO, 2012, p.05). Neste sentido, a autora, Afonso pontua sobre a 

importância da preparação do mediador/contador por acreditar no valor dos detalhes 

na execução durante a contação. “O corpo e entonação de voz para cada 

personagem, o sussurro, as pausas, o silêncio e a clareza na pronúncia são 

fundamentais para dar mais realismo à história” (AFONSO, 2012, p.02).  

Vale lembrar, que contar história é uma diversão não só para o ouvinte, mas 

também para o narrador, como afirma Fanny, 

ler história para crianças (...) é poder sorrir, rir, gargalhar com situações 

vividas pelos personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de escrever 

do autor, então, é poder ser um pouco cúmplice desse momento de humor, 

de brincadeira, de divertimento (ABRAMOVICH, 1997, p.17). 

Essa sensação descrita acima só tem valor se os envolvidos na ação do contar 

e ouvir, dar a devida atenção a mensagem que o conto transmite. Porém, não é fácil 

para o(a) professor(a) assumir “o papel de contador de história, brincar como poder 

de encantamento das palavras e dá vida ao conto através de sua voz e gestos” 

(VASCONCELOS et al, 2018, p.03). Para reforçar, Afonso (2012) traz que, o(a) 

contador(a) deve comentar sobre o autor, as ilustrações, as cores, o leiaute do livro, 

o formato com seus arranjos, possibilitando formar através da crítica, leitores atentos.   

A leitura de livros com estruturas e linguagem diferenciadas, como, conto, 
poesia, poema, artigos científicos, jornal, etc., é importante, pois, amplia a 
capacidade linguística e de compreensão, enriquece o vocabulário, dando 
uma visão mais diversificada do mundo (AFONSO, 2012, p.06). 

Isso pode ser resultado de um percurso de contato do leitor enquanto aprendiz, 

que reflete na responsabilidade do(a) mediador(a) durante o ensino no período 

escolar. Assim, trazendo para ato de contar história deve-se ter alguns cuidados, 

“antes de começar é bom pedir que se aproximem, que formem uma roda, para 

viverem algo especial” (ABRAMOVICH, 1997, p.22), então os ouvintes criam 

expectativa ficam curiosos, porém, durante a história cada ouvinte pode perceber 
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aspectos e ter emoções diferenciadas ao ouvir histórias, pois a percepção de cada um 

depende das experiências vivenciadas por eles (AFONSO, 2012, p.02), assim, 

aqueles que já conhecem a história relembram e os que nunca ouviram ficam 

surpresos, curiosos, felizes, as vezes decepcionados.  

A postura do contador(a) na narração é importante, principalmente se ele(a) não 

ler antecipadamente para conhecer o conteúdo, pois, as crianças percebem na 

expressão do(a) contador(a) se caso “ficar escandalizado com uma determinada fala, 

ou gaguejar envergonhado porque não esperava encontrar uma palavra 

desconhecida, uma gíria nova, uma expressão que o adulto autor não usa 

normalmente” (ABRAMOVICH, 1997, p.20). São situações que podem acontecer se 

o(a) professor(a) não se preparar para cada estratégia de abordagem do ensino.  

As “estratégias de leitura são usadas para se pôr em prática os mecanismos 
de ações mentais desenvolvidas pelo leitor para se construir um sentido, para 
que ele possa compreender com maior aproveitamento o que está sendo lido” 
(ARANA, KLEBIS, 2015, p.10). 

Isso quer dizer que, a leitura dos conteúdos curriculares tem mais significado, 

quando leitor compreender o que está escrito, as explicações expostas. 

Segundo Afonso (2012), O(a) contador(a) contemporâneo(a) transforma o ato de 

contar história em eventos de comunicação oral, através da habilidade e da 

capacidade de organizar e usar a linguagem, bem como a expressão corporal, 

gestual, vocal e espacial. É usado também, objetos lúdicos, materiais estruturados ou 

não, “eles auxiliam o narrador e fazem ponte entre a história e o imaginário do ouvinte” 

VASCONCELOS et al, 2018, p.06). Assim, Abramovich (1997) reforça sobre a atenção 

que se deve dar a postura do(a) narrador(a), pois, para contar uma história é bom 

saber como se faz. Afinal, nela se descobrem palavras novas, entra em contato com 

a música e com a sonoridade das frases, dos nomes, e dos ritmos, são elementos que 

enriquece o enredo da ação contada. 

Portanto, o(a) mediador(a) que se proponha a contar história para criança deve 

ter pelo menos o conhecimento básico de como fazer isso, pois, pequenas ações 

como “segurar o livro, ao passar as páginas, postura e o uso da voz enfim, todo o 

processo de mediação da leitura é percebido pela criança” (AFONSO, 2012, p.03). 

Dessa forma, entende-se que o aperfeiçoamento dos docentes como suporte faz-se 

necessário para enriquecer cada vez mais as estratégias metodológicas dos 

profissionais. 
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7. METODOLOGIA 

 

Para dar início as atividades do projeto os(as) professores(as) com a equipe 

pedagógica precisa se organizarem, sistematizarem o planejamento, detalhando cada 

processo das ações a serem executada durante o projeto. 

A proposta é que o período de execução seja de dois meses, sendo que, cada 

semana uma turma ficaria com uma performance de contação de história para 

apresentar. 

Para abertura do projeto, a sugestão é um momento cinema para as crianças, 

com história transmitida por mídia. Para arrumação do cenário no espaço das 

contações, os(as) professores(as) com os alunos deverão em uma oficina de artes 

construir os elementos utilizados no local, onde serão apresentadas as contações de 

histórias pelas turmas. 

A equipe pedagógica e os(as) professores(as) em reunião deverá planejar o 

cronograma, estruturando a ordem de cada apresentação e determinar a viabilidade 

dos materiais a serem usados em cada momento. 

A ideia é que os(as) professores(as) explore as diversas formas de contar 

história, conheça as facilidades e também as dificuldades, compartilhando os 

conhecimentos mostrando suas habilidades e desenvolvendo a criatividade. Assim, 

eles(as) podem perceber que esse recurso tem muito a oferecer, proporcionando um 

ensino dinâmico e prazeroso.  

Assim, como os(as) docentes da educação infantil já utilizam essa ferramenta de 

contação de história no seu dia a dia, a proposta é articular os(as) demais 

professores(as) do 1º ao 5º ano, a se organizarem seguindo a ordem planejada para 

suas apresentações. 

As sugestões de performance de contação de história são: história contada 

oralmente, essa forma de contação além do convencional, o(a) contador(a) deverá 

memorizar a história e fazer uso da interpretação de personagens podendo ser 

pessoas fantasiadas, ou utilizando materiais como, fantoches, dedoches, palitoches, 

avental e tapete mágico. 

A História lida também pode utilizar materiais para interpretação, mas, os livros 

paradidáticos hoje na sua fabricação, oferece além dos escritos e imagens elementos 

que ajuda prender atenção das crianças, com o formato alto relevo, dupla face e 

também em 3D.  
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Na história cantada, é interessante que o(a) contador(a) consiga um instrumento 

ou construa algum para enfatizar a sonorização dos efeitos presente na história, 

podendo contar com a participação dos alunos tanto na construção de instrumento 

como na apresentação. 

A outra performance é da história desenhada, ela exige do(a) contador(a) saber 

pelo menos uma base de desenho, porém, se quem contar a história não desenha 

bem, um aluno pode ser ajudante e acompanhar na execução da apresentação.   

Para encerramento do projeto é interessante uma encenação da história em 

peça teatral com os(as) docentes e equipe pedagógica. Lembrando que em cada 

apresentação a coordenadora deverá reforçar com os ouvintes a importância de ler, 

imaginar e sonhar. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO PARTICIPANTES HISTÓRIA DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

1ª semana Alunos e 

docentes 

Moana – 

Um Mar 

de 

Aventuras  
 

Exibição do filme no pátio para as 

turmas. 

(Abertura) 

2ª semana Professores(as) e 

equipe 

pedagógica. 

 Reunião de planejamento. 

Organização da ordem de 

atividades. 

3ª semana Professores(as) e 

alguns alunos 

colaboradores 

 Oficina de produção de artes visuais 

e arrumação do cenário de 

apresentações. 

4ª semana Professor(a) com 

turma 1° ano, e 

demais ouvintes. 

A definir História cantada (sugestão) 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=JKNwAABD0GQ.  

5ª semana Professor(a) com 

turma 2° ano, e 

demais ouvintes. 

A definir História lida (sugestão) 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=X7s1jVHzobc 

Fábulas 

6ª semana Professor(a) com A definir História interpretada com palitoches 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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turma 3° ano, e 

demais ouvintes. 

(sugestão)  

https://www.youtube.com/watch?v=e  

p8Tba3EP4 

7ª semana Professor(a) com 

turma 4° ano, e 

demais ouvintes. 

A definir História desenhada (sugestão)  

https://www.youtube.com/watch?v= 

ORHGtn9zE 

8ª semana Professor(a) com 

turma 5° ano, e 

demais ouvintes. 

A definir História interpretada com fantoches 

ou dedoches. (sugestão)  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uNhUGsnxNhw 

9ª semana Alunos e 

docentes 

O mágico 

de Oz 

Peça teatral apresentada pela 

equipe pedagógica e os(as) 

docentes. 

(Encerramento) 

 

 

9. RECURSOS  

 

Humano  

 

Os(as) docentes; os alunos; equipe pedagógica, e outros se necessário. 

 

Materiais 

  

Instrumentos musicais; fantoches; dedoches; palitoches; aventais de histórias; tapetes 

mágicos; fantasias; pendrive; datashow; CD; som; TV; quadro branco; piloto; livros de 

histórias; EVAs; papel cartão; TNTs; cola de silicone; pistola de colar; piloto 

permanente; hidrocor; moldes diversos. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e
https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/
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10. AVALIAÇÃO 
 

Sabendo que, a avaliação tem sua potencialidade na concepção histórico-crítica, 

formativa e contínua, o projeto será avaliado na ação operacional do todo, 

comunicação, colaboração, conservação, aproveitamento dos materiais, economia 

dos recursos e principalmente a execução e resultados.  

Quanto aos estudantes serão avaliados no cotidiano do projeto, durante a 

realização de cada atividade, numa análise reflexiva dos processos e dos sujeitos 

envolvidos. Em que, os professores poderão avaliar através da utilização dos 

seguintes instrumentos: portfólios, exposições, rodas de conversa, registros diários, 

observações, pesquisas, trabalhos em equipe, seminários, testes, provas, entre outras 

ferramentas avaliativas.  

Ao término das atividades faz-se necessário uma reunião novamente entre a 

equipe pedagógica e os(as) docentes. Em que, deverá ser entregue aos componentes 

presentes, um documento com pontuações a serem avaliadas e sugeridas. Com o 

propósito de saber a opinião dos(as) professores(as) quanto a permanência da 

exploração desses recursos abordados no projeto como ferramenta de ensino no 

cotidiano.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que este projeto desperte o interesse, a valorização e o prazer pelo 

ato de contar história explorando a leitura em seus diferentes gêneros textuais. 

Nesse sentido, a ação objetiva também, encorajar os(as) docentes a se desafiar 

em criar formas e atuações que dinamize o ensino, fortalecendo o vínculo com a turma 

e proporcionando um resultado positivo tanto para o profissional como para os 

aprendizes. Além de possibilitar o protagonismo dos alunos no incentivo à leitura. 

Essas atividades também abre um leque de possibilidades de trabalhos com 

produções de textos que consequentemente desenvolve a escrita dos alunos. 

Tendo em vista, a necessidade de formar sujeitos letrados e capacitados para 

enfrentar os desafios inerentes à vida em nossa sociedade contemporânea. É 

interessante que o trabalho continue, em todas as turmas, fortalecendo a leitura e a 

escrita como experiências protagonizando-o dentro e fora do cenário escolar.  
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