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PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS - MONTEIRO LOBATO NO CURSO FORMAÇÃO DE 

DOCENTES 

INTRODUÇÃO 

A contação de história é uma atividade que pode ser desenvolvida com crianças de diferentes faixas-etárias, 

podendo abordar diferentes temas, como: valores, respeito, ética, entre outros. O presente trabalho visa 

apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica sobre Contação de Histórias, com ênfase no autor Monteiro 

Lobato, atividade desenvolvida com os alunos do 3º do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual 

Presidente Castelo Branco, pelas estagiárias de Pedagogia da Faculdade Sul Brasil - FASUL. 

CONCLUSÃO 

Este Projeto foi desenvolvido como pré-requisito 

avaliativo na disciplina de Estágio Supervisionado III 

- Ensino Médio e Coordenação Pedagógica, do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia  da Faculdade 

Sul Brasil – FASUL. O objetivo principal foi de 

incentivar a contação de histórias, o trabalho em 

grupo e principalmente desenvolver nos educandos 

o uso de sua criatividade para cativar o público. 

Figura 1: Alunas realizando atividade 

Fonte: Arquivo das autoras. 
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Assim, definiu-se com a turma o livro “A Chave do 

Tamanho”, para ser trabalhado com a turma toda. A 

ideia foi de dividir os alunos em grupos, e cada grupo 

apresentou um trecho do livro, que continha cerca de 

três histórias. Além de apresentar como Teatro, cada 

grupo elaborou um recurso para contação de suas 

histórias (livro gigante, caixa de história, palito 

fantoche, entre outros). Dessa forma, conclui-se que, 

apesar de algumas dificuldades, os resultados obtidos 

foram excelentes. A turma pode interagir entre si, e 

aproveitaram a oportunidade para perceber o quanto 

um precisa do outro quando se trata de trabalho em 

equipe. Na apresentação dos recursos, a turma se 

superou completamente, mostrando suas habilidades 

ao resumir um texto, seguir uma sequência e produzir 

um excelente material. Além disso, foi clara a 

compreensão acerca do trabalho em grupo e do 

respeito mútuo necessário para o exercício da 

profissão em que estão se formando. 

O projeto iniciou-se com foco na vida do autor 

Monteiro Lobato, e sobre suas principais obras, o 

que construiu ao longo de sua vida e também a 

importância deste autor para a Literatura Infantil. 

Após a introdução do tema, foi o momento dos 

alunos vivenciarem a magia de suas histórias. A 

história “No Reino das Águas Claras”, uma das 

principais do Sítio do Pica-pau Amarelo, apresentou 

à turma toda a graça de Monteiro Lobato, ao 

mesmo tempo em que foi possível refletir sobre a 

realidade apresentada e sua relação com o mundo 

imaginário necessário para as crianças.  

A partir destas discussões, foi realizada uma dinâmica 

com foco no respeito às diferenças entre as pessoas.  

O resultado foi gratificante, a turma compreendeu e 

demonstrou seus valores não só neste momento mas 

conforme as apresentações. 


