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Foco do Projeto 

• Despertar o interesse pela leitura;

• Fazer a leitura parte do cotidiano do aluno;

• Auxiliar na formação do aluno.



Contexto de aplicação 

Localização da escola: Rua Boa Vista 154, Alto da Boa Vista.

Número de crianças atendidas na escola: 160.

Estrutura básica da escola:

1 Secretaria, 6 salas de aula, 1 sala de coordenação utilizada também para
blocagem e reunião com a equipe escolar, 2 banheiros para alunos, sala
multiuso (artes, vídeo, bazar etc.), sala de leitura, sala de informática,
refeitório e sala com cozinha e banheiro para uso dos professores e
funcionários.

Composição da equipe de gestão: Diretora: Flávia Seraphico

Diretora Adjunta: Liana Oliveira

Coordenadora: Miriam B. Cohen



Contexto de aplicação 

Composição de equipe de professores:

6 professores regentes e 6 especialistas.

Público impactado pelo projeto:

Alunos, professores, funcionários e responsáveis.

Período em que foi desenvolvido na escola:

Iniciamos em 2016 inserindo a semana literária no planejamento anual. Após
o recesso de julho de 2018, inauguramos a cortina de livros e, em outubro,
iniciamos o horário de leitura para toda a escola.



Justificativa do projeto 

Iniciamos o projeto com foco em estratégias positivas e alternativas para
incentivo à leitura e à escrita.

Ao longo dos anos, identificamos a partir da fala dos professores de primeiro
e segundo segmentos os seguintes problemas:

- Vocabulário deficitário;

- Dificuldades ortográficas;

- Repertório de mundo reduzido;

- Ausência de hábito de leitura.



Justificativa do projeto 

Entendemos que quanto mais lemos, mais ampliamos nossa visão de
mundo, mais aguçamos nosso imaginário, mais aumentamos a nossa
criatividade, mais desenvolvemos nossa oralidade e escrita, mais
entendemos o mundo em que vivemos, mais nos entendemos e mais nos
inscrevemos como agentes de transformação social.

“...Um livro pode ser aplicado em atividades lúdicas , artísticas e como importante
aliado das práticas docentes que envolvem o ler, o escrever e, principalmente, o de
desenvolvimento de posturas investigativas e críticas do aluno, pois ensinar a pensar é
também uma das funções mais importantes da escola.”

(GREGORIN FILHO, José Nicolau, p. 64)



Objetivos do projeto 

• Propiciar o gosto pela leitura;

• Formar leitores;

 Incentivar a oralidade e escrita;

 Experimentar acesso a diferentes tipos de emoções, linguagens, culturas e
gêneros textuais a partir de leituras adequadas;

 Estimular o imaginário e possibilidades para o desenvolvimento da
criatividade;

 Socializar conhecimentos.



Desenvolvimento/Tecnologia
A partir de 2016, a semana literária passou a fazer parte do planejamento anual da
escola, sendo um projeto interdisciplinar com o intuito de envolver toda a
comunidade escolar. Durante a semana se intensificam as rodas de leitura e
contação de história pelos alunos. No dia da culminância, as turmas fazem rodízio
para mostrar as produções artísticas e apresentações para os responsáveis.

“Conta Outra Vez” foi o projeto desenvolvido neste ano. Durante dois meses,
aproximadamente, foram feitas pesquisas e produções escritas, artísticas,
apresentações de vídeos etc, sobre o que estavam vivenciando em suas turmas.

A Semana literária de 2017 aconteceu no primeiro semestre para que pudesse ter
ligação com a festa junina. O nome do projeto foi “Culturando pelo Brasil”, onde as
turmas se dividiram em regiões, se debruçando sobre a diversidade cultural em
que vivemos.

Neste ano de 2018, o desafio foi colocar produções e vivências do alunado no
formato da linguagem de “Curta Metragem“. Foi uma experiência única!



Desenvolvimento/Tecnologia
Em 2017, vimos a necessidade de colocar livros de histórias para serem lidos
durante o recreio, visto que algumas crianças mostravam interesse por essa
atividade. A professora Leila presenteou a escola com uma cortina que foi um
sucesso! Dois alunos do 6º ano, até então ficam responsáveis em colocar e tirar os
livros na cortina literária todos os dias e que ficam guardados na secretaria. A
Coordenadora, Diretora Adjunta ou professor da sala de leitura, ficam incumbidos
de trocar os livros a cada dois meses.

Motivados pela Parceiros da Educação, toda a equipe se mobilizou para buscar
algo a mais e que fosse também prazeroso. Várias ideias surgiram e o professor da
sala de leitura lembrou de uma experiência positiva vivenciada em outra escola
onde semanalmente toda a escola para em um horário único para se dedicar a
leitura de um livro. Todos gostaram da ideia e fizemos adaptação à nossa realidade.
Inserimos, então, o momento da leitura, feita na nossa escola durante 30 mim, em
um dia da semana, quando o professor regente separa uma quantidade de livros
para serem escolhidos na sala de aula pelos alunos e lidos neste tempo.



Semana Literária 2016 – 1º ano

Histórias e reescrituras relacionadas com os 
artistas brasileiros Tarsila do Amaral, Portinari 
e Vick Muniz, painéis feitos pelos alunos e 
responsáveis com sucatas, pinturas feitas 
pelas crianças, painel explicativo de forma 
escrita e oral sobre como se encontra o 
planeta e o que podemos fazer para preservá-
lo e melhorá-lo.



Semana Literária 2016- 2º ano

A turma 1201 confeccionou um livro de magias a 
partir de contações de histórias do mundo das 
bruxas e de suspense, temas de interesse dos 
alunos, e de uma experiência de dramatização com 
uma voluntária e dramatizadora e conhecida da 
professora de artes.



Semana Literária 2016- 3º ano 

A partir do gênero Contos de Fadas, a turma 
trabalhou a história do Chapeuzinho Vermelho e  
recontos da Literatura Infantil, histórias contadas 
trouxeram os personagens para a vida cotidiana dos 
alunos. 
Chapeuzinho Vermelho passeia então pelos bairros e 
pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, 
fizeram fantoches e dramatizaram as histórias em 
grupos.



Semana Literária 2016- 4º ano

A partir da coleção “Diário de um Banana” e 
com a leitura incentivada pela professora 
regente, a turma confeccionou textos na 
forma de diários  de um fim de semana 
falando de suas vivências. 
Confeccionaram também desenhos dos 
personagens, capas para seus diários e 
dramatizaram cenas dos livros.



Semana Literária 2016 - 5º ano

Através da contação de lendas africanas pela 
professora regente e  tendo como objetivo a 
reflexão sobre os princípios étnicos, morais e 
culturais, a turma produziu adereços e murais 
relacionados. 
No dia da culminância, os alunos contaram histórias 
e lendas africanas.



Semana Literária 2016- 6º ano

Elaboração de uma carta  destinada a própria Anne 
Frank após assistir os filmes “O menino do pijama 
listrado”, “A lista de Schindler”, “a menina que 
roubava Livros” e  “O diário de Anne Frank”. 
Os alunos produziram desenhos para o concurso 
elaborado pela Rede Municipal do Rio de Janeiro 
relacionado ao tema e  dois murais: um sobre 
guerra e violência e o outo sobre a paz.
No dia da culminância,  apresentaram  um 
documentário  sobre Auschwitz e a relação dos dias 
de hoje com o que aconteceu na Segunda Guerra. 
Apresentaram  clips musicais atuais e que falam 
sobre o respeito.



Semana Literária 2016- Educ. Física

Livros com texto e ilustrações, confecção de  
cartazes sobre esportes  olímpicos e sobre 
experiências na Olimpíada da Menezes.



Semana Literária 2017 1º e 2º ano

Construção do mapa do Brasil, separando-o 
em regiões, tendo como destaque a região Sul. 
Pesquisa e trabalho em cima da música e dança 
“Pezinho”, a cultura geral da região, brincadeiras, 
paisagens, lendas, culinária e pontos turísticos. 
Confecção de livretos e de uma receita de 
Ambrozia.



Semana Literária 2017-3º ano

Pesquisa sobre a escritora Cora 
Coralina, as características literárias, 
sua biografia, curiosidades e 
construção de uma “ Colcha de 
retalhos” com frases autorais e 
trechos de poesias. 
Uso do mapa do Brasil delimitando 
os estados da região, confecção de 
murais  com curiosidades sobre o 
estado de Goiás, personagens 
ligados ao Folclore, animais da Mata 
Atlântica e a  receita de cocada. 



Semana Literária 2017- 4º ano

Livretos sobre brincadeiras do

Nordeste feitos na Educ. Física

Pesquisa sobre culinária da região, 
Literatura de Cordel dança típica e 
vestimentas. Confecção da receita 
escrita de cuscuz como sua xecução. 
Confecção de sanfonas de papel, 
chapéus de Cangaceiro e o Boi-
bumbá de papelão e fantoches para 
a apresentação de um teatrinho 
sobre  Lenda do Boi.

Produção de Inglês



Semana Literária 2017- 5º ano
Pesquisa, conto e  ilustração das 
principais lendas como a Iara, o Boto 
Tucuxi, o Curupira e a Cobra Grande, 
além da história do Boi-Bumbá, 
enfatizando as festas no Bumbódromo 
com as apresentações do Caprichoso e 
Garantido. 
O intuito foi transmitir, além da geografia 
regional de forma ilustrada, a sua riqueza 
cultural. Despertar também o interesse e 
a curiosidade em desvendar os mistérios 
do rio Amazonas através da leitura do 
livro de Rogério Andrade Barbosa “Viva o 
Boi-Bumbá” confecção de uma cabeça de 
boi para apresentação de uma peça e de 
fantoches para um teatro de varas e 
dramatização da lenda do Boi Bumbá.



Semana Literária 2017- 6º ano

Trabalho em cima da Bossa Nova, pesquisando o movimento 
musical tipicamente carioca, onde as crianças produziram:
1º- Linha do tempo com três estilos musicais, aliados ao 
momento político e  Imagens e nomes de cantores do 
movimento.
2º- Desenho com colagem da Arca de Noé com trechos da 
música
3º- Poesias e músicas de Vinícius junto a poesias criadas pelos 
alunos.
O contato com o tema  através de palestra, leitura de artigos, 
poesias, sonetos e da audição de músicas relacionadas ao tema.Apresentação da turma com a música “ Garota de Ipanema” de 

Vinicius de Moraes.



Semana Literária 2018 - 1º ano

Curta elaborado a partir do
desejo da turma. Nele está o
passo a passo da receita de
”Slime” como a confecção do
mesmo pela turma.



Semana Literária 2018 - 2º ano

Curta do reconto pela turma 
da história dos “Três 
Lobinhos e o Porco Mau”.



Semana Literária 2018 - 3º ano
Curta sobre o projeto 
Correio idealizado pela 
professora e turma a 
partir da necessidade 
de trabalhar o gênero 
carta no segundo 
bimestre



Semana Literária 2018- 4º ano

Curta produzido a partir das poesias feitas por 
quatro crianças da turma.



Semana Literária 2018- 4º ano

Poesias 
produzidas por 
alunos da turma 



Semana Literária 2018- 5º ano

Curta a partir da 
pesquisa, estudo, 
produção  de móbile e 
Interesse pelo Sistema 
Solar.



Semana Literária 2018- 6º ano

Curta a partir do interesse pela leitura semanal de 30 
minutos com produção de entrevistas e depoimentos. 



Semana Literária 2018 - Inglês

Curta a partir da experiência  do 
Haloween na escola e outras 
atividades



Semana Literária 2018

Roda de leitura, 

exposição dos livros 

utilizados este bimestre 

para o momento deleite e 

Apresentação dos curtas



Cortina Literária

Momentos deleite 

propiciado pela cortina 

de livros.



Momento leitura deleite

Momento deleite nas salas 

nos 30min da semana



Momento   leitura  deleite

Momentos deleite dos 30min.semanais, 

confecção de marcadores  



Material para a leitura deleite

Cestas de livros escolhidas pelo 

professor regente, alunos pegando as 

cestas para levar às salas e funcionários 

do APAS escolhendo o livro.



Recursos utilizados para realização do projeto

• Material pedagógico para produções apresentadas nas semanas literárias

• Celular para filmagem

• microfone

• Data Show, computadores e som para edição e projeção dos curtas

• Equipe docente e discente;

• Cortina de livros;

• Alunos voluntários para colocar e retirar livros todos da dias da cortina;

• Uma pessoa para organizar o início e final do horário de leitura;

• Alunos voluntários para ajudar a levar e trazer as cestas com os livros da Sala de Leitura;

• Cestas para colocação dos livros para as turmas;

• Livros da Sala de Leitura ou que os alunos queiram trazer ou pegar na sala de aula;

• Ficha para anotação dos livros para contagem ao final da leitura;

• Alarme para inicio e fim da leitura.



Resultados

A avaliação do projeto “Mais Leitura, Mais Mundo” foi feita
através da observação e crescimento do número de alunos
leitores, do protagonismo nas produções, culminâncias e dos
curtas sobre as entrevistas e depoimentos, atrelado está a
diminuição gradativa do grau de risco de leitura no desempenho
escolar.

“Se queremos mudanças reais em nossas forma de educar, essas
mudanças-afirmamos e reafirmamos- passam por transformar nossos alunos em leitores”

(FERRAREZI Jr, Celso; p. 15)



Conclusões
Este projeto está despertando a todo instante, através das ações que estão
sendo feitas: o prazer e afeto pela leitura, o aprimoramento da oralidade e
escrita e mais curiosidade pelos livros literários, dando subsídios para
conversas e reflexões, para conhecimento da vasta diversidade cultural do
meio em que vive e para a criatividade nas suas produções.

Não ficaremos por aqui, mais ações virão. Conversas estão acontecendo para
otimizar o momento de leitura para os pequeninos e convidando
responsáveis para contação de histórias.

Um espaço também para doações de livros para que os responsáveis possam
fazer empréstimos para leitura.
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