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INTRODUÇÃO

MÉTODOS e OBJETIVOS

Participaram da oficina 26 alunos de Ensino Fundamental, com idades entre 10 e 14 
anos, que apresentavam perfil de multirrepetência e dificuldades no aprendizado. Intuiu-se 
o desenvolvimento das habilidades específicas e globais de leitura, compreensão e 
fluẽncia. Sendo o análise do desenvolvimento da comunicação humana e sua função social 
o principal escopo para alcance dos objetivos. Durante o processo tratou-se desde a grafia 
pictórica e ideogramática à composição grafémica utilizada atualmente.  A teoria do 
fio-condutor Pedagógico Metacognitivo (Rodrigues, 2018) e o pensamento computacional 
foram empregados na organização e esquematização de soluções aos desafios propostos.

  O presente trabalho consiste no relato de experiência de oficinas Narrativas oferecidas 
aos alunos de ciclo básico. Buscou-se o povoamento do imaginário, letramento nos mais 
diversos gêneros literários, desenvolvimento e aprimoramento do código de escrita e 
leitura pois é sabido que a compreensão dos princípios de codificação e decodificação são 
importantes para o desenvolvimento global cognitivo. 
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Figura - Fio Condutor Pedagógico Metacognitivo(Rodrigues, 
2018)
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Bem como a literatura afirma, o letramento é essencial no processo de 
desenvolvimento da oralidade (Moura, 2011) e aperfeiçoamento da escrita. No contexto da 
presente proposta observou-se o impacto da privação cultural e a baixa exposição a 
elementos linguísticos diversificados na construção da identidade intelectual do estudante. 
Em contrapartida, atenta-se para os benefícios da intervenção com foco no 
desenvolvimento da cognição, comunicação e linguagem associada ao período de 
neuroplasticidade favorável ao aprendizado. 
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Ao final das oficinas notou-se que os estudantes passaram a se posicionar mais ativos e 
opinantes em sala de aula. As produções textuais se tornaram mais concatenadas e 
coerentes, e  elementos de coesão mais correntes. As narrativas, antes egocêntricas, se 
tornaram mais socializadas e, a partir de relatos de professores, o projeto também 
influenciou positivamente o comportamento dos alunos nas aulas regulares. 

Figura  - Trabalhos sobre pictograma, visualização espacial e ideograma;

Figura  - Atividade Externa sobre comunicação e  função social na escrita 


