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RESUMO

Este projeto, desenvolvido na E. E. “Emília Esteves Marques”, Carangola, MG, tem por objetivo enfrentar as dificuldades encontradas por alunos dos anos finais do Ensino

Fundamental que não desenvolveram, ainda, as competências e as habilidades de leitura e de escrita pertinentes ao ano de escolaridade em que estão matriculados. 

Os procedimentos metodológicos utilizados consistem na orientação à aluna bolsista, para que ela e os alunos voluntários se encontrem, semanalmente, com os alunos do

Ensino Fundamental, atendidos individualmente ou em grupos, durante um período de 100 min. São trabalhadas atividades de leitura e produção textual cujo objetivo é consolidar

as habilidades necessárias à leitura e à escrita.

Assim, faz-se o uso de práticas de leitura e de escrita de forma contextualizada, em consonância com a aprendizagem significativa, em situações em que os alunos possam

utilizar conhecimentos prévios, observando a modalidade de língua e o gênero ou a categoria textual adequados. Para tanto, o apoio vem da Linguística Aplicada. A partir dela,

pode-se entender mais sobre a linguagem e seu papel fundamental dentro da sociedade. (Lopes, 2008, Travaglia, 2011).  

O desenvolvimento dessas práticas proporciona habilidades e competências para trabalhar com mais propriedade as questões específicas do discurso tanto aos alunos da UEMG

– quando se apropriam do conhecimento adquirido a partir do referencial teórico, como também quando preparam atividades de leitura e de escrita, as analisam e as ministram

aos alunos do projeto – quanto aos alunos do Ensino Fundamental – quando participam dessas atividades.

A partir das atividades desenvolvidas, os resultados obtidos até agosto são: seis alunos encerraram as atividades no projeto, pois já alcançaram o nível da turma em que

estudam; dois alunos, antes, analfabetos, já leem e escrevem; os demais alunos que participam do projeto já demonstram maior fluência e autonomia referentes ao uso da

linguagem.
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