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Foco do projeto 

Estabelecer a prática de contação de história diária, desenvolvendo o gosto
pela leitura, a ampliação do vocabulário e o sucesso no processo de
alfabetização.



Contexto de aplicação 

Localização da escola: Rua Pacheco Leão, 984 - Jardim Botânico

Número de crianças atendidas na escola: 181

Estrutura básica da escola: 1º ao 5° ano do Ensino Fundamental

Composição da equipe de gestão: Diretora, Diretora Adjunta e C.P.

Composição de equipe de professores: 5 PEFs, 1 Prof. de S.L., 2 Prof. de E.F., 1
Prof. de Artes, 1 Prof. de Inglês, 1 Prof. de Ensino religioso

Qual o público impactado pelo projeto: 30 alunos do 1º ano

Período em que foi desenvolvido na escola: Fevereiro à Novembro de 2018



Justificativa do projeto 

O projeto viabiliza a alfabetização através do contato com a Literatura e suas
diferentes formas de apresentação. Desenvolve o prazer pela leitura e
também a ampliação do vocabulário.

“A professora que lê para turma ‘acorda’ as histórias que
dormem nos livros. Os alunos recontam essas histórias,
aprendendo a perceber as diferenças entre língua falada e
escrita. Esse trabalho é importantíssimo na formação do
leitor.” Carvalho (2004, P.16)



Objetivos do projeto 

 Estimular o gosto pela leitura

 Desenvolver a imaginação e o senso crítico

 Ampliar o vocabulário

 Apresentar diversos gêneros literários

 Desenvolver a leitura incidental através de títulos

 Compreender a função da escrita



Desenvolvimento/Tecnologia
 Roda de leitura diária

 História contada, história cantada e livros só com imagens

 Livros do acervo da Sala de Leitura e livros do acervo de Sala de Aula

 Histórias contadas e/ou cantadas na internet (Educopédia e Youtube)

 Desdobramento em atividades sistematizadas com foco na alfabetização

 Seleção prévia de livros de histórias da semana, de acordo com a
sistematização da letra que está contida no planejamento

 Produções textuais coletivas e individuais

 Listagens semânticas

 Interpretação de texto

 Atividades de reconto de histórias



LIVROS ATUALIZADOS SEMANALMENTE

HISTÓRIAS CONTADAS EM VÁRIOS ESPAÇOS DA 

ESCOLA

ALUNO THEO LENDO PARA TURMA



Recursos utilizados para realização do 
projeto 

- Professores

- Livros da Sala de Leitura

- Fantoches

- Caixa de livros do FNDE para Sala de Aula

- Recursos Audiovisuais (Datashow, computador e caixas de som)



Resultados

A avaliação desse projeto foi feita com base na observação do desempenho
dos alunos durante as atividades de leitura individual com a professora,
também nas suas produções textuais e desempenho nas avaliações
bimestrais.

Como resultado obtivemos:

- Desenvolvimento do Imaginário Infantil

- Formação de opinião, senso crítico e capacidade argumentativa

- 90% dos alunos se apropriaram da leitura ao final do 1º ano. Dos 30
alunos da turma, 27 obtiveram conceito acima de I no 4º bimestre de
2018.



Conclusões

O projeto viabilizou o sucesso na alfabetização, despertando nos alunos o
interesse pela leitura, a concentração e a criatividade.

Os temas transversais também são de grande valia para esse tipo de ação;
garantem novo vocabulário e incentivo a leitura de diferentes tipos de
textos.

Recomenda-se a atualização do acervo na sala de aula semanalmente, pois o
novo, desperta a curiosidade.

O projeto pode ser aplicado em qualquer sala de aula ou qualquer cantinho
da escola, independente do funcionamento da sala de leitura.
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