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Foco
Com o objetivo de se trabalhar o desenvolvimento de habilidades escritas,

fluência na oralidade e instaurar hábitos leitores diários visando trabalhar as

deficiências na alfabetização dos alunos do 2º ano, turma 201, professora

Eryka, o projeto 1 Livro Por Dia, realizou ações simples e diretas no sentido de

envolver toda a turma e familiares, na busca pela aquisição de habilidades

inerentes e necessárias a alfabetização.

Ao participar efetivamente do passo a passo que envolveu o projeto durante o

semestre, os alunos puderam desenvolver confiança e segurança nas atividades

de mediação de leitura com a turma, além de adquirirem disciplina auditiva ao

colocarem-se enquanto ouvintes das histórias que eram narradas por seus

colegas.



Objetivo Principal

Incentivar o desenvolvimento do hábito leitor dentro e fora do

espaço escolar, promovendo a assimilação de habilidades de

leitura, trabalhando a fluência na oralidade, apropriando-se de

hábitos que contribuam para a formação intelectual do alunos

motivando a participação familiar em suas tarefas.



A Escola Municipal Parque da Mangueira, esta situada na cidade de Paraty, litoral

sul do Estado do Rio de Janeiro, em uma comunidade composta em sua maioria por

cidadãos que atuam no mercado de trabalho ligado a área turística, principal da

propulsor da economia do município.

A Unidade, conta com 26 salas, sendo: 1 de Artes, 1 de Reforço, 1 Biblioteca e 1

Laboratório de Informática.

Atende cerca de 800 crianças de 07 a 14 anos de idade, distribuídos em turmas de

1º ao 5º ano, regidos por 27 Professores, 4 Coordenadores e 1 Diretor Geral.

O Projeto Pedagógico que da voz a essa apresentação, foi programado para

abranger a turma de 2º ano, 200, durante o período de 2º semestre.

A turma 200, regida pela professora Éryka Azevedo, composta por 30 alunos,

apresentará as atividades desenvolvidas nesse período.

Contexto  de Aplicação



Justificativa
A proposta da atividade surge da necessidade diária de desenvolver

a fluência na leitura e na oralidade do aluno, tendo em vista as

dificuldades encontradas em sala de aula na consolidação da

alfabetização, por fatores diversos, que vem tornando cada vez mais

difícil o trabalho de desenvolvimento de habilidades de leitura.

A partir do interesse e aceitação manifestados pelos alunos em

iniciarmos a proposta, mesmo por parte dos alunos que apresentam

dificuldade na leitura, vimos a necessidade de adotar estratégias de

estimulação da leitura como ferramenta de uso pedagógico cotidiano,

além do contexto escolar, para trabalhar-se efetivamente as

dificuldades na assimilação de aprendizados ligados ao letramento das

crianças matriculadas na turma em questão.



Objetivos
• Desenvolver a habilidades leitoras, trabalhando a fluência de textos

diversos, com auxílio de elementos não verbais, identificando
personagens, características, ações e informações explícitas e implícitas no
texto;

 Adquirir confiança na leitura em voz alta, tendo a fluência trabalhada pela
prática cotidiana da atividade e pela troca de saberes e experiências que
ela apresenta;

 Estimular o hábito leitor, levando a criança a reconhecer e utilizar marcas
da oralidade, adequando padrões de linguagens e práticas leitoras às
situações cotidianas;



Desenvolvimento  - Tecnologia

Todos os dias, os alunos serão incentivados a levar 1
livro para ler em casa. O aluno é então orientado a ler para a
família e incentivar algum familiar a ler para ele,
compartilhando assim do momento.

A cada dia, 1 desses alunos será escolhido
aleatoriamente para realizar a leitura do livro compartilhado,
em classe para toda a turma, com ou sem o auxílio do
professor na realização desse desafio.



Registros de Desenvolvimento do  Projeto

Os alunos escolhem 

um livro para levar para 

casa e ler com a família.

Ao retornarem a sala 

de aula, são convidados 

a lerem para turma;



Registros de Desenvolvimento do  Projeto



Registros de Desenvolvimento do  Projeto



Registros de Desenvolvimento do  Projeto



Recursos Utilizados
Durante o desenvolvimento do Projeto foram utilizados

cerca de 60 livros literários, alguns fornecidos pelo acervo do PNAIC, outros
pertencentes ao acervo da biblioteca da Escola e alguns sugeridos e
trazidos pela professora e também, pelo próprio aluno.

Livro  por  dia



Resultados

Vídeo referente a mediação de leitura realizada por uma aluna que apresentava dificuldades na fluência da leitura, 

além de insegurança nas interações em sala de aula. 



Resultados
Além da considerável

melhora na fluência leitora

dos alunos, comprovada no

vídeo anterior, a escrita

também foi contemplada.

Alguns alunos tiveram a

ideia de registrar um breve

depoimento escrito, onde

deixaram suas opiniões

sobre o Projeto.



Resultados

Produções textuais realizadas  pelos alunos da turma 201 após a realização das ações do Projeto.



De acordo com os textos apresentados e com as
mediações de leitura ocorridas em sala de aula, os alunos
apresentaram uma evolução significativa nas habilidades de
leitura. Além disso, a fluência, mobilizada pela interação
que as atividades de mediação proporcionaram,
desenvolveu-se satisfatoriamente.

Os alunos se deixaram levar pelo processo de
aprendizado e adquiriram mais aprendizados que
auxiliaram no processo de alfabetização.

Conclusões



A Equipe Diretiva, alunos envolvidos, parcerias que

deram certo, professores que apoiaram e a professora

Éryka Azevedo, que com inegável profissionalismo e

comprometimento, conseguiu transformar o aprendizado de

seus alunos.
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