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RESUMO

RESUMO

O Projeto de extensão foi construído para atender crianças que apresentam acentuadas dificuldades em seu aprendizado da leitura e da escrita, e partiu dos questionamentos e

apreensão da gestão e professores da escola sobre como melhorar a própria prática e prevenir o fracasso escolar. Sua relevância social está pautada no oferecimento de uma

prática pedagógica como estratégia de intervenção aos graduandos do curso de Pedagogia, e aos alunos do 3º  ano do Ciclo de Alfabetização do  Ensino Fundamental, de uma

escola pública situada no entorno da Universidade do Estado de Minas Gerais. As crianças selecionadas para o Projeto apresentam dificuldade para aprender, baixo desempenho

nas habilidades de leitura e escrita, baixa autoestima. De posse destas informações elaboramos alternativas para execução do Projeto. A turma foi formada com quinze crianças.

Assim temos como objetivos fazer parceria com escola pública do Ensino Fundamental, no sentido de colaborar com aspectos didáticos metodológicos aos professores,

promovendo intervenção pedagógica/reforço em leitura e escrita para os alunos do 3º ano do Ciclo da Alfabetização e ofertar aos graduandos do curso de Pedagogia atuação e

experiência na docência. A metodologia do trabalho parte da observação da realidade de cada aluno; preparar e ministrar aulas duas vezes por semana aos alunos, público alvo

do Projeto, utilizando jogos, literatura e brincadeiras que suscitem a vontade de aprender. Em seis meses de operacionalização do Projeto, temos como resultado parcial maior

interesse dos alunos na execução e participação das atividades propostas em leitura e escrita e desenvolvimento satisfatório da eliminação das dificuldades apresentadas no

inicio do Projeto. Esperamos que este trabalho possa trazer benefícios à sociedade, no sentido de provocar reflexões, instigar novas pesquisas e favorecer tomadas de decisões

mais eficazes.
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