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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns resultados do projeto “Oficinas de leitura e produção de 

textos para alunos do Ensino Fundamental II”, projeto esse cujo foco é contribuir com a formação inicial e continuada 

de professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental por meio da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, bem como visa a contribuir com a ampliação do letramento dos alunos da Educação Básica que dele 

participam. O projeto foi elaborado tendo em vista as dificuldades dos alunos do Ensino Fundamental e Médio que são 

percebidas e relatadas por professores de língua portuguesa, além de levar em consideração os instrumentos de 

avaliação utilizados pelo governo federal e estadual, como a Prova Brasil e a Prova Paraná. Tendo em vista a 

necessidade de minimizar essas dificuldades e buscar inserir professores em formação em contextos reais de ensino, 

foram realizadas algumas oficinas de leitura e produção de textos. Neste trabalho em específico, destaca-se o trabalho 

realizado com o gênero carta pessoal em três turmas de nono ano do Colégio Doutor Epaminondas Novaes Ribas. 
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Oficinas de leitura e produção de textos para alunos do Ensino Fundamental II, vinculado 

ao Programa de Extensão Laboratório de Estudos do Texto. 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do projeto diz respeito a professores em formação inicial, mais 

especificamente dos segundos anos dos Cursos de Licenciatura em Letras, alunos da Educação 

Básica e professores de língua portuguesa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município atingido é o de Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto é realizado no Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, localizado no 

Bairro Palmeirinha, em Ponta Grossa – PR. 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto parte da necessidade de se articular atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, como forma de potencializar a formação de professores. Uma vez que se nota a 

relevância de buscar uma maior integração entre a universidade e as escolas públicas, entende-se 

como fundamental a inserção de professores em formação em contextos reais de ensino desde os 

primeiros anos de seus cursos de Licenciatura.  

Nesse sentido, entende-se que a extensão tem um papel privilegiado, pois permite que o 

acadêmico tenha outras experiências que apenas o currículo do seu curso não proporcionaria, 

considerando que e “extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino 

e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade” (NOGUEIRA, 2005, p.119). 

 Por propiciar o contato de acadêmicos de Letras com contextos reais de ensino já no 

segundo ano, destaca-se a potencialidade desse projeto em servir como aliado à disciplina de 

Estágio Curricular de Língua Portuguesa que os alunos cursarão no terceiro ano do curso. 

Considerando que o projeto tem uma duração muito superior ao período de estágio, propicia um 

melhor entendimento da realidade da Educação Básica e dos desafios da docência. 
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Além disso, destaca-se que a temática – envolvendo alfabetização, letramento, atividades 

de leitura e escrita – é justificada nos baixos índices encontrados pelos instrumentos de avaliação 

governamentais, sejam eles estaduais ou federais, como a Prova Brasil e a Prova Paraná. A fim de 

buscar uma ampliação do letramento dos alunos participantes do projeto é que foram propostas as 

diferentes oficinas de leitura e produção de texto realizadas, as quais são potencializadas por 

contarem com a presença dos estagiários, uma vez que é possível fornecer um atendimento mais 

individualizado e focado nas maiores dificuldades encontradas. 

OBJETIVOS 

Busca-se, por meio do projeto, primeiramente contribuir com a formação inicial e 

continuada dos professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, uma vez que se 

visa a uma maior integração entre saberes oriundos da universidade e da escola pública. 

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) Proporcionar a 

articulação entre pesquisa, ensino e extensão; b) Organizar grupo de estudos sobre temáticas 

como alfabetização e letramento; e c) Ofertar oficinas de leitura e produção de textos para 

alunos do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino de Ponta Grossa. 

Apesar de o último objetivo citar apenas o Ensino Fundamental, houve a ampliação 

dele, pois se percebeu a necessidade de oferecer algumas oficinas de produção de texto para 

os alunos do Ensino Médio, a fim de que tivesse um maior contato com os gêneros textuais 

solicitados nos Processos Seletivos Seriados da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

METODOLOGIA 

 O projeto em questão conta com três diferentes frentes de trabalho no ano de 2019: o 

trabalho com as oficinas de produção de texto com os alunos do Ensino Médio, o trabalho 

com os sétimos anos e o trabalho com os nonos (haja vista que as professoras do sétimo e do 

nono não são as mesmas, o trabalho acaba por ser diferenciado também, considerando que 

parte das demandas dos alunos e dos professores regentes das turmas). 

 A fim de cumprir os objetivos, primeiramente o projeto foi divulgado nos segundos 

anos dos Cursos de Letras novamente este ano. Assim como no ano anterior, o projeto foi 

bem recebido, pois os alunos veem nele uma oportunidade de se inserir em sala de aula e ter 

contato com situações reais de ensino. 
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 As acadêmicas participantes realizaram observação das aulas, por meio do 

acompanhamento semanal das atividades propostas pelo professor. Realizaram a leitura e 

correção dos textos de alunos, buscando fazer um levantamento das dificuldades dos alunos. 

Com isso, foram selecionados os gêneros textuais a serem trabalhados. As intervenções dos 

acadêmicos são planejadas juntamente com a professora da turma em questão. 

 Em se tratando do gênero carta pessoal, esse foi escolhido por ser um gênero do 

cotidiano e que tem características em comum com outras cartas que podem ser cobradas no 

PSS da UEPG. Os alunos leram exemplos de carta, discutiram conjuntamente a temática 

proposta e escreveram suas cartas com o auxílio das acadêmicas. A temática escolhida foi a 

importância da escola pública, assim os alunos poderiam optar entre duas propostas: a) enviar 

a carta a algum professor/funcionário da escola, a fim de agradecer e ressaltar a importância 

da escola pública; ou b) poderiam escrever uma carta destinada a um professor em formação, 

destacando como ser um bom professor, bem como a importância da escola pública para eles.  

 Depois de realizada a primeira versão, os estagiários, com a supervisão da professora 

da classe, realizaram a correção das cartas, que foram reescritas pelos alunos. Na sequência, 

todos os alunos tiveram a oportunidade de digitar suas próprias cartas. As estagiárias 

atendiam grupos de até 8 alunos, a fim de poderem ajudar de forma mais individualizada, haja 

vista a dificuldade que alguns apresentaram. Na sequência, as cartas foram impressas, os 

alunos confeccionaram os envelopes e as cartas foram entregues, constituindo-se, assim, 

como uma prática contextualizada e real de produção de texto, conforme preconizam as 

Diretrizes Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008). 

RESULTADOS 

Como se trata do segundo ano de execução do projeto, já se pode mensurar alguns 

dos resultados já obtidos. No ano de 2018, participaram do projeto aproximadamente 100 

alunos do Ensino Fundamental e 50 alunos do Ensino Médio. Para o ano de 2019, o número 

de alunos do Ensino Fundamental foi expandido, pois, além de haver inserção de estagiários 

nos nonos anos, há também nos sétimos anos, assim, o número praticamente dobrou. Espera-

se superar o número de participantes do Ensino Médio em comparação com o ano de 2018. 

Ressalta-se que as oficinas para o Ensino Médio serão realizadas no mês de agosto.  
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Durante o período de execução do projeto, houve a participação de seis estagiárias 

dos segundos anos do curso de Letras, as quais observaram aulas de Língua Portuguesa 

semanalmente, e realizaram funções como passar atividades no quadro, auxiliar alunos, 

corrigir tarefas e provas. Além disso, corrigiam todas as propostas de produção de texto 

realizadas pelos alunos. Auxiliaram também em todas as oficinas de produção de texto. 

Apesar de o trabalho contar com diferentes frentes de trabalho, neste trabalho, 

salienta-se um dos trabalhos realizados com os nonos anos no que diz respeito à oficina de 

produção de carta pessoal. 

Por meio deste trabalho em específico, foi possível perceber que os alunos 

compreenderam as características composicionais presentes em qualquer tipo de carta, como a 

necessidade de inserir local e data, vocativo, despedida e assinatura. Além disso, ao longo do 

processo de escrita e reescrita, notou-se uma melhora significativa na escrita deles. 

Em se tratando do uso do computador, salienta-se que muitos deles, apesar de 

utilizarem com grande frequência seus aparelhos celulares, nunca haviam digitado um texto 

em um computador, apresentando grande dificuldade com os recursos disponíveis no 

programa de edição de texto. Dessa forma, o auxílio das estagiárias foi essencial, pois, com a 

orientação delas, os alunos aprenderam como digitar, como colocar acentos, parágrafos, 

alinhar o texto, salvar o arquivo, entre outros recursos.  

Além disso, conforme relato das estagiárias, foi uma experiência muito significativa 

para elas, pois puderam ter suas primeiras experiências enquanto docentes com um número 

limitado de alunos, bem como puderam perceber que atividades como digitação de um texto, 

que são tão comuns no dia a dia universitário, não se fazem presentes na realidade de muitos 

alunos, o que leva a uma reflexão sobre o letramento digital. 

Ressalta-se que todos os nonos anos obtiveram uma melhora de desempenho na 

comparação entre as duas edições da Prova Paraná, que avalia, entre outros aspectos, a 

capacidade de leitura e interpretação textual dos alunos. No próximo semestre, será dado 

continuidade ao trabalho de ampliação do letramento desses alunos, focando em atividades de 

interpretação textual e de produção de outros gêneros. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Digitação das cartas  
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Legenda: Digitação das cartas produzidas pelos alunos com a orientação de um das estagiárias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da realização do projeto, foi possível perceber que bons resultados foram 

alcançados. Primeiramente, destacam-se os relatos das acadêmicas participantes, as quais 

sempre salientam que, por meio do projeto, tiveram seu primeiro contato com contextos de 

ensino, de modo que puderam perceber a realidade da Educação Básica e puderam ir se 

construindo enquanto professoras de Língua Portuguesa. 

Também foi possível perceber uma ampliação do letramento dos alunos e do domínio 

dos gêneros textuais trabalhados ao longo das oficinas. Como a melhora da escrita e leitura 

dos alunos é algo processual, ainda há muito o que ser trabalhado até o fim do semestre, ainda 

mais por percebermos a necessidade de envolver também o acesso tecnologias digitais 

durante a realização das oficinas, conforme se deu o trabalho com a carta. Espera-se, portanto, 

continuar contribuindo com a formação inicial dos acadêmicos e propiciar encaminhamentos 

efetivos em se tratando da ampliação do letramento dos alunos participantes. 
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