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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma experiência de ensino, com aprendizagens realizadas durante o curso de
Pedagogia na UFRGS, como bolsista no programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na escola de
aplicação do Centro Estadual de Formação de Professores Instituto General Flores da Cunha: Escola Estadual de Ensino
Fundamental Professora Dinah Néri Pereira, em uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Os
primeiros contatos de alunos dos anos iniciais com a leitura são sempre momentos mágicos que contribuem para o
desenvolvimento da autonomia e independência dos mesmos, por isto, o projeto de trabalho “Era uma vez um gato xadrez”
teve por objetivo estimular o contato de alunos com a leitura e com a produção textual de forma independente e
espontânea. A partir da contação do livro desencadeador do projeto, “Era Uma Vez Um Gato Xadrez”, de Bia Vilella,
pode-se explorar com os alunos a leitura em diversos aspectos, desde leituras silenciosas e interpretações a verbalizações
improvisadas de histórias lidas. Durante seu percurso, foram trabalhados com os alunos diversos tipos de textos, como
poemas e textos informativos relacionados ao personagem principal da história, o gato. A culminância do projeto deu-se
com a confecção do livro artesanal “O gato xadrez”, no qual os alunos tiveram a oportunidade de reescrever a história
com base na sua interpretação. Ao fim do projeto, percebeu-se um crescimento do envolvimento dos alunos com as
atividades propostas, além do avanço gradativo de leitura e escrita, que passaram de apenas cópias do que era proposto
em quadro para produções autônomas de bilhetes, cartas e escritas espontâneas.
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