
RELATO DE EXPERIÊNCIA: RECONTO DO LIVRO: JUJU: A ESTRELINHA PREGUIÇOSA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Congresso Brasileiro Online de Letras, 1ª edição, de 24/05/2021 a 26/05/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-89908-27-2

BERNARDES; Claudia Madeira , DITOMASO; Aline 

RESUMO

RELATO DE EXPERIÊNCIA: RECONTO DO LIVRO: JUJU: A
ESTRELINHA PREGUIÇOSA EM TEMPOS DE PANDEMIA   Resumo:
Este texto apresenta relato de experiência no processo de ensino-
aprendizagem na rede pública estadual de algumas turmas do 6º, 7º e 8º
anos do Ensino Fundamental II da Escola Estadual “Avelino Martins
Rodrigues”. O objetivo é mostrar uma prática pedagógica no REANP-
Regime de Aulas Não-Presenciais com a leitura e reconto de obra literária
em tempos de pandemia da Covid-19, síndrome respiratória aguda grave-
coronavírus (Sars-Cov-2), refletindo a aprendizagem dos alunos com o
ensino remoto emergencial, por intermédio do aplicativo WhatsApp entre
outras ferramentas tecnológicas. Trata-se de uma análise e reflexão
pedagógica por meio de relato de experiência, de modo que se possa
refletir, analisar e comparar as dificuldades elencadas mediante o reconto,
a escrita, a oralidade, a criatividade, a imaginação e à pesquisa feita da
biografia de Monteiro Lobato, ações comemorativas ao dia do livro: 18 de
abril. A metodologia utilizada se deu pela análise qualitativa dos dados
que foram coletados a partir da oitiva do reconto do livro: Juju: a
estrelinha preguiçosa e pesquisa da biografia de Monteiro Lobato em
comemoração ao dia do livro Infantil- 18 de abril, por meio de áudios
enviados para a professora. A relevância social deste estudo é possibilitar
reflexões, mudanças de postura e conscientização dos sujeitos envolvidos
no contexto educacional frente ao cenário pandêmico que foram
obrigados a fazer parte. Vários conceitos dialogaram no decorrer do
artigo, tentando dar visibilidade a uma nova prática educativa do
professor em meio às tecnologias.  Conclui-se que a leitura em tempos de
isolamento social foram doses de cura para muitos corações e conhecer a
biografia de Monteiro Lobato e seus personagens, foi adentrar e viajar em
um mundo fantástico da imaginação, criatividade, mesmo diante da
diversidade de casos e diferentes desafios vivenciados pelos alunos neste
período de pandemia imposto pelo Sars-Cov-2.   Palavras-chave: Leitura.
Escola. Reconto. Biografia de Monteiro Lobato. Pandemia do Coronavírus.  
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