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Foco do projeto 

Trabalhar a leitura de forma a promovê-la como ferramenta cotidiana
indispensável ao meio social, criando situações de leitura de forma
natural e objetiva.



Contexto de aplicação 

Localização da Escola: Rua Martagão Gesteira, s/nº - São Conrado

Número de crianças Atendidas: 677

Estrutura Básica da Escola: Atende ao 1º segmento e ao 6º Ano Experimental

Composição da Equipe de Gestão:

Marlucia dos Santos da Conceição (Diretora)

Mariana Bateira de Amorim (Diretora Adjunta)

Andréa Martha Auday Pinheiro (Coordenadora Pedagógica)

Composição da Equipe de Professores: 21 docentes

Qual o público impactado pelo projeto? Alunos do 1º ao 6º ano, 

Período em que foi desenvolvido na escola: No decorrer do ano letivo de 2018.



Objetivo do projeto 

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno;

 Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a escrita ortográfica;

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivar
enquanto processos, a leitura e a escrita;

 Estimular o desejo de novas leituras;

 Possibilitar produções orais, escritas e outras linguagens;

 Proporcionar ao indivíduo, através da leitura, a oportunidade de alargamento dos
horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e
emancipadora.



Desenvolvimento/Tecnologia

 Conversas com os professores e troca de experiências e sugestões.

 Diariamente é proposto às crianças o contato com diferentes gêneros literários: poesia,
contos, literatura infantil e juvenil, reportagens, quadrinhos e contos populares, de acordo
com o planejamento do professor.

 Além disso, as salas de aula compõem um ambiente alfabetizador, com muita leitura já
trabalhada ou a ser . Fora da sala de aula podemos observar a mesma ação, através de
murais, cantinho da leitura e placa de identificação nas repartições da U.E.

 Os professores de Inglês, Educação Física e Artes também traçam atividades envolvendo a
leitura através de atividades planejadas em suas aulas. Dessa forma, todos os docentes
estão envolvidos nessas ações de promoção à leitura.



ATIVIDADES COM JORNAL E  ATIVIDADES SOBRE O 

LIVRO “O FLAUTISTA DE HAMELIN”.



ATIVIDADES DE LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS NO PRIMEIRO ANO.



ACOMPANHEMENTO DE LEITURA: ALUNO 

ESPECIAL.

• ATIVIDADE DE LEITURA 4º E 5º 

ANOS;

• CANTINHO DA LEITURA, 

PRÓXIMO AO REFEITÓRIO.



ATIVIDADES DE LEITURA E 

CONSTRUÇÃO DE ESCRITA. 

LIVRO “PROJETO BRINCANTES”.

ATIVIDADES DE LEITURA E CANTINHO NO 

2º ANO.



Recursos utilizados para realização do 
projeto 

Humanos: participação dos alunos, professores, funcionários e 

direção.

Material: revistas, jornais, cartazes, apostilas, livros, placas, 

quadrinhos, joguinhos pedagógicos.



Resultados

Apesar de um ano letivo atípico, com inúmeras dificuldades
encontradas pelo corpo docente da escola, o trabalho desenvolvido se
manteve obtendo resultados satisfatórios mediante os objetivos
propostos.

A quantidade de livros emprestados pela Sala de Leitura aumentou
consideravelmente, principalmente em relação aos 5ºs e 6ºs anos, que
buscam livros com histórias mais complexas (Harry Potter, Pierce
Jackson); os alunos tem produzidos textos mais criativos e melhorado
qualitativamente sua escrita, como o 2º ano, que trabalhou em conjunto
com a Sala de Leitura; a postura na Sala de Leitura melhorou muito,
graças ao entendimento do ambiente e das regras para o uso deste
(entrar com calma, falar baixo, deixar tudo organizado) e podemos
perceber o despertar para o gosto da leitura espontânea.



Conclusões

O corpo docente reafirma seu compromisso com a formação de
leitores e a continuidade do trabalho voltado para tal nos anos
vindouros, com a inclusão de novas propostas, tais como: jornal
mural, rodas de leituras, reformular os cantinhos de leitura em sala de
aula e troca de acervo com obras oriundas do PNLD literário.



Agradecimentos

Ao grupo de professores da Unidade Escolar compromissada e engajada no
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À Parceiros da Educação pela mão amiga e necessária, pelo cuidado e
carinho com a escola e os alunos, sempre oferecendo possibilidades para
que os discentes possam se desenvolver tanto intelectualmente quanto
como pessoas.
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