
 

 

Projeto Leitura 
 

 

Apresentação 

Há muito que se tem dito a respeito do benefício que o hábito de ler traz a todo indivíduo. 

Porém a nossa sociedade, em âmbitos gerais, encontra-se atrasada no que concerne a uma 

sociedade leitora. A falta da prática de leitura, inclusive, é passada de geração a geração, 

pais que não leem, dificilmente conseguirão que seus filhos leiam. 

Contudo não é esta a realidade de diversas pessoas, as quais não abrem mão de uma boa 

leitura a ponto de descrever suas impressões, positivas ou negativas, e também de 

recomendar e incentivar a outros a respeito dessa leitura. Colecionam listas extensas de 

livros lidos ao ano e falam com propriedade sobre cada um deles. 

Partindo do pressuposto de que a leitura eficaz é transformadora, trabalhar a questão com o 

aluno do ensino fundamental torna-se um desafio que propõe despertar nele o interesse por 

toda a manifestação literária a que ele for submetido e a partir disso, ser capaz de expor sua 

opinião a respeito do que foi lido, observado ou visto.  

Objetivos Gerais 

 Desenvolver o hábito de leitura; 

 Desenvolver o hábito de escrita através das produções textuais; 

 Desenvolver o senso crítico a partir dos conhecimentos adquiridos com a leitura eficaz e 

profunda de diversos gêneros textuais ou outros; 

 Explorar e interpretar textos de diferentes gêneros, analisando não só a obra como também 

o autor e o contexto; 

 Despertar o aluno para a importância da leitura, o impacto que ela tem em sua vida e sua 

visão de mundo; 

 Perceber que sua opinião pode fazer diferença e que ao escrever persuasivamente, seu 

discurso pode influenciar ao outro quanto aos assuntos literários e artísticos.  

 

Objetivos Específicos  

 Inserção efetiva no mundo da leitura e suas faces; 

 Incentivar, promover a aquisição de conhecimento através da leitura e observação; 

 Transformar leitores em escritores conscientes das situações apresentadas e de sua posição 

diante delas.  

 

Duração do projeto  

O projeto deverá se desenvolver no período de 01 (um) ano letivo, porém subdividido em 

pelo menos 04 (quatro) produções finais, ou seja, pelo menos resenha para cada bimestre, e 

após correção e registro pelo professor, deverão ser apresentadas juntas, anexadas há um 

breve relatório com capa e contracapa. A seleção das melhores será realizada em sala pelos 

próprios alunos, sob a supervisão do professor. 

 

Etapas do projeto  

1. Despertar o gosto pelos diferentes gêneros; 

2. Pesquisa, leitura e análise das produções   

3. Estudo do gênero, conceito; 

 

Estratégias  

Educação Infantil – Histórias infantis 

Fundamental e Ensino Médio -  Caderno de Produção específico para cada ano/série e/ou 

segmento. 


