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Formadora SANDRA OLIVEIRA S. DE LIMA  
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JUSTIFICATIVA 

Este projeto foi pensado com base na demanda dos professores em aprender mais sobre a 
leitura como conteúdo de ensino, tendo em vista as práticas sociais reais. Vamos levantar as 
seguintes questões: o que os docentes precisam aprender para seus alunos se tornarem 
leitores autônomos? Como trazer para os espaços formativos a prática de sala de aula que leve 
à análise e à reflexão? Quais os saberes implícitos nas ações que norteiam um trabalho 
coerente de leitura? De que modo considerar a diversidade textual dentro dessa perspectiva? 

Apesar de ter havido alguma modificação em relação à atividade de leitura feita pelo professor, 
ela ainda é relacionada à antiga ideia de que, para ser eficiente, precisa ser feita apenas com 
boas postura e entonação. Trazer isso para a reflexão é possibilitar inclusive ao próprio 
educador identificar o que lhe falta para ensinar melhor e para ser ele também um leitor 
autônomo. Afinal, esse é o modelo que os alunos devem seguir: se o formador é leitor; se o 
coordenador é leitor; se o professor é leitor, certamente isso chegará às crianças e às famílias, 
muitas delas carentes de informação e da cultura letrada. 

A fim de fazer com que as crianças participem de forma mais atuante das práticas de leitura, é 
preciso considerar os comportamentos sociais dos leitores e os propósitos leitores em cada 
situação. Por exemplo, o propósito leitor dos textos literários é o prazer, a fruição. Poderíamos 
ainda citar alguns comportamentos leitores específicos dessa modalidade como: 

• Comentar com os colegas sobre o que se está lendo. 
• Compartilhar a leitura com outras pessoas. 
• Recomendar livros ou leituras que considera valiosos. 
• Comparar o livro lido com outras obras do mesmo autor ou de outros. 
• Acompanhar um autor preferido. 
• Comentar as emoções que o texto provocou etc. 

Essas atitudes estão relacionadas a diferentes momentos da leitura, ou seja, o que o professor 
precisa fazer antes da atividade e durante e após sua realização. 

Com base nos estudos de nomes conceituados no campo do mundo leitor –entre eles, Delia 
Lerner, Paulo Freire e Emilia Ferreiro –, acreditamos ter subsídios para trazer a prática de 
leitura para os encontros de formação, nos quais vamos traçar planos que nos possibilitem 



transpor esses conhecimentos para os professores, redimensionando o fazer pedagógico 
dentro de uma postura de entendimento, análise, reflexão, questionamento e planejamento de 
novas ações. 

OBJETIVO GERAL 

Favorecer uma prática reflexiva sobre a leitura pelos professores em sala de aula, 
desenvolvendo simultaneamente as competências necessárias para o aprimoramento do 
estudo ao longo do processo de formação. 

CONTEÚDOS 

• Seleção de textos literários e informativos. 
• Diferentes propósitos e modalidades de leitura. 
• Diferença entre ler e contar. 
• Aprendizagem da linguagem escrita. 
• Leitura como atividade permanente. 
• Conhecimento e condições didáticas para o aprendizado dentro do trabalho com o 

contexto da formação. 
• Comportamento leitor. 
• Diversidade textual e função comunicativa dos textos. 

OBJETIVOS – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VISADAS 

• Planejar e desenvolver atividades significativas de leitura para os alunos e alunas, 
focadas nas práticas sociais, em parceria com a coordenação pedagógica. 

• Constituir uma rotina de trabalho considerando as diferentes estratégias que atendam 
às demandas individuais e coletivas dos alunos e alunas por meio da diversidade de textos 
literários e informativos. 

• Documentar a ação profissional. 
• Criar uma rotina pessoal de estudo sobre os conteúdos propostos. 
• Pesquisar bibliografias que enriqueçam o trabalho desenvolvido, assim como a própria 

formação como profissional. 
• Realizar leituras em sala de aula diariamente. 
• Selecionar, criteriosamente, os textos a ser lidos para as turmas. 
• Planejar a leitura antes de realizá-la para os alunos. 
• Expressar intencionalmente os comportamentos leitores para os alunos, fazendo 

apreciações sobre os livros lidos, relendo trechos de interesse ou de difícil compreensão, 
remetendo ao índice para localizar um item específico etc. 

• Compreender o que os alunos estarão aprendendo quando o professor realiza uma 
leitura em voz alta. 

• Diferenciar a contação de histórias da leitura feita pelo professor. 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS A SER DESENVOLVIDAS PELO 
COORDENADOR 

• Registrar o trabalho desenvolvido por meio da organização de um portfólio de 
acompanhamento dos projetos. 

• Promover estudos a fim de resgatar o comportamento leitor vivenciado fora do contexto 
escolar, buscando aproximação do mesmo com a escola. 

• Organizar a rotina de formação considerando diferentes estratégias formativas que 
possam atender às demandas individuais e coletivas, tais como: 



- encontros individuais para planejamento, devolutivas das leituras e análise do registro 
individual das atividades realizadas pelas educadoras com as crianças; 
- tematização de situações práticas usando vídeos feitos em sala de aula, a produção 
das crianças, os relatos de experiência das educadoras para reflexão. A finalidade é 
tomar consciência de situações-problema e da resolução das mesmas; 
- observação de atividades realizadas pela educadora com as crianças e reflexão 
sobre elas. 

• Realizar algumas leituras nas classes escolhidas para as educadoras observarem. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

• Portfólio dos professores. 
• Reflexão sobre a prática formativa. 
• Documentação do trabalho em vídeos. 
• Relatos de acompanhamentos das aulas; planos de aula dos professores; registros 

reflexivos dos professores; amostras de atividades dos alunos resultantes do contexto em 
estudo. 

ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

15 professores da Educação Infantil à 4ª série. 

TEMPO PREVISTO PARA O ESTUDO 

Seis meses. 

ORGANIZAÇÃO DA ROTINA DA FORMAÇÃO 

Encontro semanal com os professores (sextas-feiras) com duração de quatro horas. 
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