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Introdução: O presente estudo tem como tema a literatura infantil como recurso
pedagógico na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Acredita-se que a
literatura, inserida no ambiente escolar de forma lúdica e atrativa, possibilita, além
de ensinar a ler e a escrever, desenvolver o imaginário da criança e despertar um
mundo novo, cheio de magia e fantasia. Objetivo: O estudo busca analisar os
resultados advindos da prática de estágio, cujo objetivo foi estimular a partir da
literatura infantil, enquanto recurso pedagógico, a melhoria do processo de ensino
aprendizagem

dos

alunos

na

Educação

Básica.

Método:

Como

recursos

metodológicos fez-se o uso da pesquisa bibliográfica e de diferentes estratégias
didático-pedagógicas para auxiliar na intervenção pedagógica na Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Resultados: A prática de estágio na
Educação Infantil foi realizada de forma remota, devido a pandemia de Covid-19,
por conta disso houve uma defasagem no

retorno das atividades propostas e

limitações em relação a realização de atividades lúdicas, contudo, constituiu-se em
uma experiência ímpar para o processo de formação docente. Nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, como o estágio foi ralizado de forma presencial, foi possível
observar o encantamento dos alunos com a contação de histórias, assim como o
interesse e a vontade em realizar as atividades propostas. No entanto, é importante
mencionar que muitos alunos apresentavam dificuldades de aprendizagem e,
consequentemente, necessitavam de um olhar mais atento por parte da professora
estagiária. Trata-se de um dos desafios advindos da pandemia e da suspensão das
aulas presenciais. Conclusão: De forma geral, acredita-se que os objetivos foram
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alcançados e os resultados foram positivos em ambas as etapas da Educação
Básica. Conclui-se, portanto, que a literatura infantil é uma ferramenta pedagógica
capaz de auxiliar na melhoria do processo de ensino aprendizagem dos alunos da
Educação Básica, uma vez que contribui para uma formação crítica, autonoma e
cidadã.
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