
5º Seminário de Boas Práticas
Parceiros da Educação 

Rio de Janeiro



Estoriando, transbordando e libertando

Escola Municipal Diogo Feijó

Apresentação: Suzane Celestino Henriques Fernandes



Este projeto tem como objetivo despertar os 
alunos para todas as possibilidades que a leitura 

oferece. Inspirar toda a equipe escolar a 
promover transformações cotidianas através da 

literatura e assim libertar as práticas e 
possibilidades que existem dentro de cada um 

de nós.



Contexto de aplicação 
Localização da escola - A escola está localizada no Alto da Boa Vista, em uma região de mata e com

poucas residências no entorno e nenhum tipo de comércio.

Número de crianças atendidas na escola – Este ano atendemos 149 crianças, divididas em 7
turmas, sendo 2 de Educação Infantil e 5 de primeiro segmento do Ensino Fundamental.

Estrutura básica da escola – O prédio tem 2 andares. No primeiro andar temos um pequeno pátio
interno, 1 refeitório com 28 lugares, 1 cozinha, 3 banheiros de alunos, 2 banheiros de funcionários,
sala de leitura, sala da educação infantil de 4 anos, direção, secretaria e copa.

Composição da equipe de gestão – A equipe gestora é composta por Coordenadora Pedagógica,
Diretora Adjunta e Diretora Geral.

Composição da equipe de professores – Nossa escola tem 5 professores de turma, 1 professora de
sala de leitura, 2 professoras de educação física, 1 professora de artes e 1 professor de inglês. No
momento, temos falta de 2 professores o que acarreta o deslocamento da professora de sala de
leitura e da coordenadora para o trabalho de turma.

Público impactado pelo projeto – As ações deste projeto produzem efeitos em todos os segmentos
que compõem a comunidade escolar.

Período em que foi desenvolvido na escola – Na última semana do mês de outubro.



Justificativa do projeto 
Por que esse projeto foi desenvolvido?

Em nossa escola, acreditamos que o universo escrito está sempre
muito próximo e ao mesmo tempo distante de nossas crianças.

As atividades desenvolvidas com o envolvimento da leitura, tem o
poder de construir laços afetivos e criar memórias felizes relacionadas a
esses momentos de leitura.

Certos de que a leitura só se estabelece como hábito quando, de
alguma forma, encontramos prazer nela, esses momentos tornam-se
preciosas oportunidades de transformação de nossos alunos em leitores
entusiastas e felizes.



Objetivo do projeto 

Elencar os objetivos que esse projeto quer alcançar

 Estimular a prática leitora.

 Proporcionar ambiente de leitura prazeroso.

 Possibilitar ao aluno a identificação de QUALQUER elemento da equipe
escolar como um leitor em potencial.

 Estimular a produção escrita entre os estudantes uma vez que serão lidas
obras dos mesmos.

 Transbordar as capacidades literárias de nossos alunos para além da unidade
escolar.



Desenvolvimento/Tecnologia

Como este projeto foi realizado:

 Este projeto já está inserido em nosso PPP com atividade de extrema relevância dentro do que
acreditamos como sendo papel da escola no desenvolvimento de uma sociedade leitora.

 A equipe pedagógica da escola, em reunião, elaborou calendário de atividades a serem
desenvolvidas ao longo de uma semana.

 A preparação de cada atividade ficou a cargo de quem estaria a frente de sua realização, porém, sob
a supervisão da direção e da coordenação pedagógica.

 Todos os funcionários da unidade foram convidados a participar deste momento. Alguns
envolveram-se na contação, outros em dramatização e outros colaboraram com organização e
preparação dos espaços.

 Diariamente a escola parava para uma contação de histórias simultaneamente em todas as turmas.



Muitas foram as atividades desenvolvidas durante a semana. Em todas elas, foi possível que nossos alunos
percebessem o envolvimento de todos os funcionários com as diferentes propostas trabalhadas ao longo do
período.

Como forma de transbordar a sala de aula, a leitura foi trabalhada de forma ampla, trazendo para esse
contexto, a leitura de diferentes gêneros textuais, em diferentes idiomas, leituras de imagens e também a
leitura de corpo e do movimento.

E, dessa forma, os professores das disciplinas de Educação Física, Artes e Inglês foram envolvidos neste projeto
e, promovem no dia a dia, o que acreditamos ser também leitura.



SEGUNDA-FEIRA

29/10

TERÇA-FEIRA

30/10

QUARTA-FEIRA

31/10

QUINTA-FEIRA

01/11

SEXTA-FEIRA

02/11

Atividade 1:  9 horas HORA DA HISTÓRIA HORA DA HISTÓRIA HORA DA HISTÓRIA HORA DA HISTÓRIA FERIADO

Atividade 2:

OFICINA DE PRODUÇÃO 

TEXTUAL PELA  NOSSA 

CONVIDADA SELMA:

8H – 1501

8:40 – 1301

09:20 - 1401

10:00 – 1101

10:50 – EI 41 

FEIRA DE LIVROS: os alunos terão 

a possibilidade de adquirir livros 

doados à escola vivendo a 

experiência de estar em uma 

livraria.

EI 41 – 08:30 

EI 51 E 1201 – 09:30

1401 E 1301 – 10:00

1501 – 10:30 

1101- 11:00

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

ENTRE AS TURMAS: cada turma 

irá promover uma contação para 

outra turma.

EI 41 para 1101

EI 51 para 1301

1101 para EI 51

1201 para 1401

1301 para 1201

1401 para EI 41

TROCA-TROCA

DE LIVROS: os alunos trocarão 

livros trazidos de casa com os 

colegas.

EI 41 E 51  – 09:30

1101, 1201  - 11:00

1301, 1401 E 1501-10:00

Atividade 3: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PELA 

NOSSA MERENDEIRA SUELI: na 

hora do almoço de cada turma.                                                                                                

TEATRO DE 

FANTOCHES REALIZADO PELAS 

PROFESSORAS

13 HORAS

FEIRA DE LIVROS: os alunos terão 

a possibilidade de adquirir livros 

doados à escola vivendo a 

experiência de estar em uma 

livraria.

EI 41 E 1101 – 08:30 

EI 51 E 1201 – 09:30

1401 E 1301 – 10:00

FOME DE POESIA:  Os alunos-

autores do 5º ano lerão suas 

poesias encantando a todos durante 

o almoço de cada turma.

Atividade 4: RECREIO LITERÁRIO: durante toda 

a semana nossos recreios serão 

embalados pelas histórias. 

PÉ DE LIVRO: lançamento do livros 

adquiridos no

Salão do Livro.

Horário: recreio da turma 

RECREIO LITERÁRIO: durante toda 

a semana nossos recreios serão 

embalados pelas histórias. 

PROJETO POESIA NA ESCOLA 

(Dinamizadora: professora Patrícia): 

Leitura de poesias das crianças 

participantes.

13:30 no pátio da escola.

Atividade 5: ----

RECREIO LITERÁRIO: recreios 

embalados pelas histórias e 

fantoches.

RECREIO LITERÁRIO: : recreios 

embalados pelas histórias e 

fantasias.

-----

Atividade 6: Contação de histórias na aula de 

Inglês

Contação de histórias na aula de 

Ed. Física / Artes

Contação de histórias na aula de 

Educação Física

Contação de histórias na aula de 

Educação Física









Recursos utilizados para realização do projeto 

Apresentar todos os recursos necessários para a realização do projeto: recurso humano e material

Humano: Professores, direção, merendeiros, todos os funcionários de apoio da unidade.

Material: Todo o acervo da sala de leitura e também fantoches, fantasias, poesias produzidas pelos
alunos do 5º ano (Estante Mágica) e do projeto “Poesia na Escola”, equipamento de som, toalhas,
tecidos, barbante, elástico, colchonetes, fitas e outros materiais específicos usados pelos professores
durante a contação de histórias.



Resultados
Apresentar como foi realizada a avaliação de resultados do projeto e os principais resultados obtidos.

Os alunos, ao longo da semana, mostraram bastante entusiasmo e expectativa para as
atividades do dia seguinte. Isso nos dá indícios do prazer que sentiram com esse projeto. E, ao final,
alguns alunos relataram essa experiência:

“Para mim, foi mais marcante o recreio literário, porque tivemos um momento que lemos livros 
incríveis e muito divertidos.” – Luíza

“O momento mais marcante foi o recreio com fantasia. Eu amei, achei engraçado e super legal !”  
Ana Julya

“ Foi a feira dos livros porque foi interessante e, nós da turma, interagimos com os amigos”-
Carlos Daniel

Fizemos uma avaliação da semana com a equipe que ponderou a validade do projeto e da
permanência dele no nosso calendário anual; algumas ideias já foram destacadas para o próximo ano,
bem como algumas ressalvas foram feitas em relação a organização, por exemplo, da feira de livros
utilizando mais caixotes.

Clique nas imagens para conferir os depoimentos:

https://drive.google.com/file/d/1ZnprVmjzq0BzLzA8fG4cHjhqITNeZn4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnprVmjzq0BzLzA8fG4cHjhqITNeZn4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-8I0yKj16DS2ziGTMJ9V28QJ0Fm-6Lq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-8I0yKj16DS2ziGTMJ9V28QJ0Fm-6Lq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zkrCZdnuo7f-fu5RSdtICDbLIoiH8Q6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zkrCZdnuo7f-fu5RSdtICDbLIoiH8Q6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD2ZO-QBQXNkntH1hbd8nmN244KRkGJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD2ZO-QBQXNkntH1hbd8nmN244KRkGJr/view?usp=sharing


Conclusões

Motivação – Elemento fundamental para o desenvolvimento e resultado nesse projeto.

Motivação da equipe que, por esse motivo, produziu uma semana maravilhosa de imersão na literatura 

em suas mais variadas formas.

Motivação dos alunos, que se entregaram de corpo e alma as propostas realizadas, transbordando a 

alegria e envolvimento e criando oportunidades de aprendizado sadio e eficientes.

Motivação das famílias que sempre apoiam as iniciativas da escola e nos enchem de ânimo para um 

trabalho cada dia melhor.
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