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Este trabalho tem por objetivo expor a experiência de docência dos estagiários 

do curso Letras Português da Universidade Federal de Santa Catarina. O projeto de 

docência foi desenvolvido com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, na Escola 

de Educação Básica Porto do Rio Tavares, sob a orientação da professora Daniela Bunn. 

Os gêneros textuais carta e email foram trabalhados a partir da leitura, escrita e reescrita 

textual, bem como análise linguística.  

A metodologia de docência consistiu em aulas expositivas, leituras coletivas e 

individuais, produção de textos, prática de oralidade, dinâmicas de grupo e atividades 

artísticas e lúdicas. Através do trabalho de análise e escrita envolvendo cartas ficcionais 

de personagens dos contos de fadas, foi mais fácil a apreensão das partes que compõem 

a carta e a compreensão da funcionalidade comunicativa desse gênero textual. Os alunos 

aprenderam a preencher envelopes de correspondências, e com a atividade artística de 

confecção de garrafas puderam retomar o caráter histórico das práticas rudimentares de 

correspondências.  

Trabalhou-se também o gênero email, uma prática atual de interação escrita, os 

alunos foram levados ao laboratório para criar a acessar contas de e-mails, de forma 

coletiva, criaram e enviaram emails para os colegas da sala. Percebeu-se que apesar de 

estarem bastante inseridos no espaço virtual da internet, poucos conheciam a dinâmica 

da troca de email e tinham contas de email, a comunicação virtual se restringia para a 

maioria em mensagens enviadas pelas redes sociais. A atividade desenvolvida no 

laboratório de informática foi produtiva por ir ao encontro dos anseios dos alunos que 

gostam bastante de navegar na internet. 

Paralelo ao projeto de docência com a turma do 6º ano desenvolveu-se um 

projeto extraclasse de leitura, o projeto intitulado Literaturas Africanas – histórias 

(re)contadas ao redor da fogueira consistiu na leitura e reflexão acerca da literatura e do 

cinema africano. Através de atividades de leitura e escrita os alunos puderam se 

apropriar das representações artísticas de autores moçambicanos e angolanos. Os alunos 

conheceram os autores angolanos Pepetela e Ana Paula Tavares, leram e refletiram os 

textos dos escritores moçambicanos Mia Couto e Luís Bernardo Honwana. Apreciaram 

também a arte cinematográfica do filme Terra Sonâmbula que aborda conflitos sociais e 

humanos gerados pela guerra de libertação de Moçambique. Puderam perceber nos 

textos trabalhados a variação diatópica da língua portuguesa falada aqui no Brasil e 

falada em Moçambique. As atividades desenvolvidas com os alunos das turmas do 6º e 

7º ano movimentaram o espaço escolar ocuparam a biblioteca, as salas de aula, o 

auditório.  
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