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Este resumo objetiva relatar ações do projeto “Contação de histórias e estórias em tempos 

de pandemia”, que está em andamento na Emef Júlio do Canto desde o dia 09/10 cujo 

objetivo é estimular e despertar, nas crianças por meio da contação de histórias, o 

interesse pela leitura, pela escrita a fim de promover a imaginação, a criatividade, a 

interpretação de imagens e a oralidade.  Após o lançamento do e-book “Contação de 

histórias e estórias em tempos de pandemia” com textos e desenhos dos alunos da 

Educação Infantil e Anos Iniciais, em reunião disponível no link: 

https://anyflip.com/ilxbt/gbgk/, discutiu-se a possibilidade de promover atividades de 

leitura e de contação. Para isso, foram escolhidos data e horário para que os encontros 

acontecessem semanalmente on line pelo google meet. Assim, com o propósito de 

despertar o interesse pelo mundo fantástico da leitura  por meio da  contação de histórias 

e de estórias, a ideia de se trabalhar com as crianças por meio on-line suas histórias de 

vida diante dos meses de pandemia que estamos vivenciando no momento se efetivou 

com os enscontros. Diante disso, este projeto justifica-se pela necessidade de estarmos 

mais próximos dos nossos alunos, frente ao distanciamento social que estamos vivendo, 

por motivo da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19, pois contar histórias promove 

um “poder”, uma vez que levamos as crianças para “outros lugares”. As narrativas 

promovem ensinamentos inesquecíveis, por vezes podem ensinar e chamar mais atenção 

do que uma explicação de um conteúdo de alguma disciplina. Isso justifica o ato de contar 

histórias ou estórias porque faz parte de nós como indivíduos, pois somos seres que 

precisam do discurso para sobreviver, uma vez que somos seres discursivos. Para que isso 

se estabeleça, é preciso que haja o “outro”, então, a contação de histórias promove 

também um diálogo com os alunos e com a comunidade no período de pandemia. Além 

disso, procura-se conscientizar e refletir por meio das contações de histórias e estórias 

sobre situações que favoreçam a percepção da importância de desenvolver boas maneiras, 

hábitos, atitudes e valores que contribuem  para uma convivência mais amorosa entre as 

crianças e todas as pessoas. Como atividades do projeto, temos a elaboração de um 

convite semanal com a capa do livro e o link do encontro (publicado na página de escola 

do facebook e nos grupos de watts), a contação das histórias escritas pelos alunos no E-

book: Histórias em tempos de pandemia; convite de autores, pessoas que tenham interesse 

de propagar o gosto pela leitura e contação de histórias realizadas pelas professoras da 

Educação Infantil e Anos Iniciais e convidados externos. Já ocorreram quatro edições, as 

obras contadas foram:  O monstro das cores (Anna Llenas no dia 9/10), O menino que 

aprendeu a ver (Ruth Rocha no dia 16/10), Se criança governasse o mundo (Marcelo 

Xavier no dia 23/10), O mundo no black power de Tayó (Kiusam de Oliveira no dia 

30/10). Temos um cronograma organizado até o dia 18 de dezembro de 2020. Como 

resultados preliminares, observamos uma participação crescente de crianças e familiares. 

Desde o primeiro encontro, essa participação vem aumentando, assim como o interesse 

dos alunos em ler as suas próprias histórias do e-book. Já tivemos uma aluna que 

manifestou interesse de ler uma estória e o fez com muita habilidade e alegria. 

Continuamos com o projeto com o propósito de alcançar o maior número possível de 

alunos, proporcionando, assim, bons momentos. 
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