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CANTOS E ENCANTOS

Nome da Escola: Escola Municipal Albert Schweitzer 

Nome da apresentadora: Andréa da Silva Santos 



Foco do projeto 

Possibilitar o uso de diferentes espaços escolares, onde os alunos têm
oportunidade de manusear livros, contar histórias para os colegas,
reproduzir ilustrações, recontar histórias já lidas, realizar atividades de
passatempos ilustrativos.



Contexto de aplicação 

A E.M. Albert Schweitzer está localizada à Rua General Glicério, 186 –
Laranjeiras, Rio de Janeiro e atende a 373 alunos.

O prédio é dividido em 3 pavimentos.

No primeiro pavimento temos os pátios interno com refeitório adaptado e
pátio externo, salas da Direção, da Coordenação, dos Professores,
Secretaria, Banheiros, Cozinha, Despensa e Almoxarifados

No segundo pavimento temos 5 salas de aula, sala de reforço

No terceiro pavimento temos, 2 salas de aula, 1 sala de música, 1 sala de
vídeo e 1 Sala de Leitura



Composição da equipe de gestão: Diretora – Rita Marques , Diretora-
Adjunta – Maíra Guedes, Coordenadora Pedagógica – Diana Cláudia
Oliveira

Composição de equipe de professores: Prof. II(10), Prof. I- Inglês(2) – Ed.
Física(2), Ed. Musical(1), Sala de Leitura(1), Artes Cênicas(1), Professora
Instrutora(1)

Qual o público impactado pelo projeto: Alunos e responsáveis.



Justificativa do projeto 

Este projeto foi motivado pela necessidade de alcançarmos melhorias no
processo ensino-aprendizagem a partir de atividades realizadas em todos os
espaços escolares, onde os alunos têm oportunidade de manusear livros,
contar e recontar histórias para os colegas, reproduzir ilustrações , além de
utilizar passatempos educativos para trabalhar ortografia, aumentar o
vocabulário e a compreensão de novas palavras.



Objetivo do projeto 

Elencar os objetivos que esse projeto quer alcançar

 Despertar o gosto e interesse do aluno pela leitura

 Fazer do uso do livro uma prática prazerosa

 Ampliar vocabulário

 Desenvolver a interpretação e socialização



Desenvolvimento/Tecnologia

Como este projeto foi realizado:

 Ao longo do ano de 2018 foram disponibilizados em vários espaços da
escola “cantinhos” com diversidade de livros, passatempos, gibis, coleções
de enciclopédias e canetas para acesso do aluno em tempos livres e em
sala de aula haviam caixas de livros, folhas de papel, lápis de cor, giz de
cera, cola e tesoura onde as crianças interagiam e reproduziam suas
produções textuais com ilustrações.

 No decorrer do projeto, recebemos doações de livros para o público adulto
e infanto-juvenil (contos, poesias, romances, aventuras e mistérios) e a
partir de então disponibilizamos este material para empréstimos aos
responsáveis.



Imagens de registro de desenvolvimento do  
projeto









Recursos utilizados para realização do 
projeto 

Mesas e cadeiras

Estantes com livros

Tatames

Papel, lápis de colorir, giz de cera, cola, tesoura

Gibis

Passatempos



Resultados

Os alunos demonstraram interesse pelos livros, aumentaram vocabulário,
interagiram, apresentaram cuidados com material utilizado. Mesmo os
alunos que se encontram no início da alfabetização desenvolveram o
interesse por folhear as páginas dos livros. Outros interessaram-se pelas
ilustrações e se motivaram a reproduzir suas próprias criações tais como
capas, personagens, etc.

A culminância aconteceu com a realização de um piquenique coletivo onde
houve uma roda de leitura.



Conclusões

O projeto alcançou seus objetivos. Incentivou a prática da leitura,
ampliação de vocabulário, utilização correta da ortografia ,
interpretação de textos de diversas complexidades, contribuição na
socialização através da monitoria onde os alunos auxiliaram-se no
processo de construção da escrita e interpretação através do lúdico.



Agradecimentos

Aos alunos participantes do projeto.

Aos responsáveis

À Direção e Coordenação da escola

À toda equipe docente e funcionários da escola.
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