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Foco do projeto 
O foco do projeto é inserir e resgatar algumas práticas fundamentais para formação

de leitores que muitas vezes ficam esquecidas diante das diferentes demandas que

encontramos no dia a dia, além de fortalecer o compromisso de todos com a

formação de leitores. Esta tarefa não é de responsabilidade exclusiva da Sala de

Leitura, que tem nesse contexto o papel de apoiar, orientar e sugerir, porém em

muitos momentos este profissional assume turma regular, e deixa de realizar as

atividades pertinentes à Sala de Leitura. Assim, se faz necessário que todos tenham

no cotidiano a prática da leitura. Sendo considerado os acervos da escola, mediação

e diferentes espaços.



Contexto de aplicação 
A escola está localizada no coração da Zona Sul, na Lagoa.

Nossa escola atende a uma média 450 alunos, numa flutuação de matrícula
ao longo de todo ano.

O atendimento em 2 turnos com 18 turmas do 1º ao 6º ano experimental.

A Equipe Gestora é composta por Diretor, Diretor Adjunto e Coordenador
Pedagógico.

A Equipe de professores é formada por 9 regentes de turmas regulares, 1
professor de Sala de Leitura, 2 professores de Sala de Recursos, 8 PIs, 1
Orientadora Educacional.

O projeto foi realizado por e com toda a comunidade escolar.

O projeto foi mais enfatizado no 2º semestre deste ano, porém já vem sendo
desenvolvido desde o ano passado



Justificativa do projeto 
Desde o ano passado a escola vem promovendo reflexões acerca do estímulo

à leitura. Entendendo que a linguagem é o real passaporte para a cidadania,

definimos a leitura como principal instrumento para o desenvolvimento

integral desta capacidade. Para isso, a prática leitora deve ir além das

atividades didáticas realizadas na escola, mas sim despertar no ser a

necessidade da leitura.

Refletimos então sobre a eficiência desse processo dentro da escola e

destacamos a necessidade de reformular algumas práticas leitoras para que

o aluno tenha a possibilidade de desenvolver-se plenamente como leitor.



Objetivo do projeto 

 Promover entre os alunos a necessidade da leitura de modo que a
percebam como instrumento de transformação de vida, tornando-se
protagonista da própria história.

 Desenvolver repertório;

 Despertar senso crítico;

 Ampliar o vocabulário;

 Estimular a criatividade;

 Despertar as emoções através da leitura;

 Conhecer novas culturas;

 Facilitar a escrita;

 Perceber diversos suportes de leitura.



Desenvolvimento/Tecnologia
Desde o ano passado começamos a fomentar e incentivar o desenvolvimento

da leitura, através dos projetos bimestrais que sempre tiveram a leitura

como norteador das culminâncias, trabalhando diferentes temáticas e

gêneros textuais.

Ao longo deste ano continuamos desenvolvendo nossos projetos, usando a

leitura como ponto principal das ações.

Todas as ações realizadas buscam envolver a comunidade escolar,

professores, alunos, funcionários e responsáveis e até pessoas que se

tornam parceiros e voluntários nessa construção de rede de leitura.



Ações realizadas

• Leitura em voz alta pelos professores
• Sistematização do empréstimo de livros, tanto pelo 

professor de Sala de Leitura como pelo professor 
regente da turma

• Rodas de leitura na sala
• Envolver alunos na produção de histórias
• Maratona de Contação de Histórias
• Contação de história pelo voluntário Armando
• Geladeira literária
• Projeto Estante Mágica (Parceiros da Educação)



• Flash Mob
• Livros disponíveis nos locais de espera (corredor)
• Oficinas de leitura nos dias Centro de Estudos 

Parciais
• Café com Letras
• Envio de mensagens pelo Whatsapp estimulando a 

leitura
• Edição piloto do Jornal da Pedro Ernesto



Retorno dos Professores – Escritora Ana Luiza 

Novis – “ A Mochila”



GELADEIRA 
LITERÁRIA





CAFÉ COM LETRAS



Os alunos pesquisaram e criaram texto 

para um jogral e compuseram um Rap 

para a escola.



Parceria com o Instituto 

Rogério Steinberg



Foi realizado 

previamente um 

trabalho com os alunos 

sobre as obras de 

Villa-Lobos 

Através do Concerto os alunos 

conheceram a história de Villa-

Lobos e um repertório de 

cantigas brasileiras com 

violinos, viola e violoncelo



O espetáculo apresenta 

cantigas e o folclore através 

da dramatização do livro, 

depois os alunos receberam 

o exemplar do livro 



Um dia de Cadeirante – após 

os alunos vivenciarem as 

dificuldades de ser um 

cadeirante, redigiu um texto 

relatando sua experiência.

Propiciar aos responsáveis o entendimento sobre a 

inclusão 





Castelo Mal Assombrado  

encenação do livro 

realizada pela equipe da 

escola



As oficinas acontecem nos dias de CEs, onde os 

alunos são agrupados de acordo com o nível de 

dificuldades e participam de oficinas de leitura com 

os professores de forma lúdica, envolvendo artes, 

música e vídeos



Contação de Histórias realizada por convidados  -
autores de livros

Leu o livro Sapatos 

Vermelhos – Red e Rubro de 

sua autoria

Vanessa Angelo foi  

mãe da escola, mas 

ainda assim todos 

anos participa da 

Maratona



Jorge Ventura – Poeta e 

editor de livros

Contação de Histórias realizada por convidados  -

autores de livros



Doação e Autógrafo de Solano 

Guedes, autor dos Livros A história 

dos três pontinhos e A revolta das 

vogais 

Contação de Histórias realizada 

por convidados  - autores de 

livros



Contação de Histórias realizada por 

responsáveis e representantes da 2ª CRE



Recursos utilizados para realização do 
projeto 

- Professores, funcionários, voluntários, responsáveis e próprios alunos

- Acervo da Sala de Leitura e das Caixas de Leitura das salas compostas por
livros da escola, do MEC e de doações de alunos e professores

- Geladeira literária

- Vídeos

- Músicas

- Informática

- Materiais para trabalhos manuais: lã, lápis de cor, tintas, etc



Resultados
Além de trazer os alunos para o universo da leitura e da imaginação, fazendo com

que a leitura faça parte do cotidiano dentro e fora da escola, percebemos que ao

longo do processo todos vão se apropriando e se envolvendo com essa prática e

se beneficiando. Sendo perceptível produções de escritas mais estruturadas,

movimentação espontânea na busca de livros e informações através da leitura.

Todo o projeto foi pensado no aluno, mas para nossa surpresa percebemos como

o mesmo contribuiu para a aproximação da própria equipe da escola, como dos

pais com a escola, bem como esses se percebem como leitores e propagadores

do estímulo à leitura para suas crianças.



Conclusões

É perceptível que todas as ações promovidas geraram em grande parte dos

alunos o enriquecimento da produção escrita, na ampliação do vocabulário, no

posicionamento crítico e autonomia de buscar informações desconhecidas

utilizando diferentes recursos.
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