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RESUMO 

Frequentemente os métodos tradicionais de ensino e avaliação de produção 

textual não estimulam a aprendizagem e a imaginação dos estudantes. Essa 

ocorrência torna constante a busca por metodologias modernas. Porém no mercado 

não se encontra uma ferramenta que trabalhe os conteúdos curriculares através do 

desenvolvimento de livros. Nessa perspectiva, o projeto consiste na construção de 

uma Ferramenta Web para ser utilizada na educação de crianças do ensino básico e 

fundamental estimulando desde cedo à criação literária. Para o desenvolvimento do 

sistema é utilizado um servidor Web com PHP e JAVASCRIPT ao lado do cliente, e 

banco de dados MYSQL para armazenamento dos dados.  A plataforma poderá ser 

operada pelo próprio aluno ou pelo professor como mediador, através de uma 

interface gráfica será possível que o aluno selecione conteúdos divididos de acordo 

com as disciplinas escolares, através do conteúdo escolhido selecione personagens, 

cenários e outros para a história. Após a montagem da cena, poderá optar em inserir 

um texto narrativo. Assim que o usuário conclui a sua história (elementos gráficos e 

textuais), gerar-se uma visualização análoga a um livro – essa visualização tem por 

finalidade estimular a criança a perceber o produto de seu trabalho. O professor 

poderá utilizar a ferramenta em aulas demonstrativas, dialogas ou práticas. Através 

das atividades será possível exercitar a criatividade dos alunos a fim de obter-se uma 

Aprendizagem Significativa. Alunos não alfabetizados poderão utilizar a plataforma 

com o intuito de construir uma narrativa utilizando apenas recursos gráficos, assim 

experimentando o uso da linguagem oral. Enquanto que com os alunos alfabetizados, 

poderão experimentar a utilização da linguagem escrita, sendo que as ilustrações, 

geradas na ferramenta, servem de apoio ao processo criativo. O sistema foi testado e 



disponibilizado as instituições do município de Charqueadas/RS. Verificamos que o 

Criando Histórias foi avaliado como útil para o ensino de produções textuais, sendo 

uma forma fácil e eficaz de aprenderem os conteúdos, desenvolverem as habilidades 

criadoras e estimularem a leitura. Auxiliando assim os interessados no processo de 

ensino-aprendizagem. 


