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PROJETO LEITURA 
 

“LER PARA ENTENDER O MUNDO” 
 

 

 
 

* CARO 

 
  Gestor (a) e Funcionário (a) da Escola… 

 

 Favorecer a formação de leitores literários de acordo com as 

funções das áreas de gestão: 

 

 

 

 

  

  

                       Gestor: gerenciar a manutenção e organização da 

                                                          biblioteca, bebeteca e salas de leitura e demais 

                                   espaços dedicado a literatura na  escola. 

* ESPAÇO 
     

                                      

 

                           

                                Professor (a) Coordenador (a): orientar os Professores e          

                              alunos para o uso dos  espaços de leitura. 
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                                           Gestor: Disponibilizar materiais de apoio necessários e   

                                                        mobiliário adequado para os espaços de leitura e 

                                                    biblioteca. 

                                                    

 * MATERIAIS                   
                                                       

                                                       

                                              Professor (a) Coordenador (a): Promover campanhas              

                                               para troca e arrecadação de livros junto à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

                                              Gestor: Incluir o aumento do índice de leitura como   

                                   meta da escola.  

 

* EQUIPE                                 
 

                
 

                                             Professor (a) Coordenador (a): Fazer a formação  

                                    continuada dos responsáveis pelas salas de leitura. 
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 Gestor: Incentivar a leitura em casa junto às  

                                           famílias durante as reuniões de pais. 

 

                                      

* COMUNIDADE 
 

                                             

                                                      Professor (a) Coordenador (a): Planejar com os 

professores tarefas de casa envolvendo 

a leitura que possam ser feitas em 

parceria com os pais. 

 

 
 

 

Gestor: Assegurar o horário de 

planejamento dentro da rotina para 

que os docentes possam preparar 

aulas e atividades envolvendo a 

leitura literária. 

* APRENDIZAGEM / TEMPO 

                                                                
 

 Professor (a) Coordenador (a): 

Discutir e orientar os docentes na 

abordagem e avaliação da leitura 

das obras literárias e nas estratégias 

para estimular o comportamento 

leitor nas crianças. 
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     I - INTRODUÇÃO         

 

 

 

          O Presente Projeto será implantado a partir de nossa experiência como 

professores de escola de Educação Infantil ao procurarmos estimular o contato 

das crianças com livros como forma de iniciação a leitura desde a idade da 

primeira infância, que através de estudo ressalta a suma importância da leitura e 

visa à qualidade de melhor ensino e estima o pleno desenvolvimento da fase 

inicial dos pequenos leitores. Podemos destacar que neste período, presenciarmos 

o temor de como trabalhar a leitura nesta idade, em permitir o contato e o 

manuseio de livros por crianças, principalmente pelas menores; de dois a três anos 

de idade por receio que haja danificação dos exemplares. Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998, vol. 3), ressalta a 

importância do manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, cartazes, revistas 

etc...), pelas crianças, uma vez que ao observar produções escritas a criança, vai 

conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite sons e faz gestos como os se 

estivessem lendo. A criança só construirá conhecimento a cerca da leitura se 

estiver inserida em um ambiente favorável ao letramento que a possibilite 

presenciar e participar de situações de iniciação a leitura.   

           A organização do ambiente para a leitura poderá ser tanto na sala de aula, 

cantinho de leitura, biblioteca, bebeteca ou espaço externo, associando a leitura a 

um ato prazeroso, despertando assim o interesse. 
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II - JUSTIFICATIVA 

          
     

 

         Partindo deste pressuposto, neste semestre, a Secretaria Municipal da 

Educação apresentará o “Projeto de Leitura” “Ler para entender o mundo” 

para todas as modalidades de ensino. Na modalidade de Educação Infantil será 

trabalhado o gênero literário “Conto”, desenvolver com as crianças da faixa 

etária de zero a três anos, visando incentivar a formação de uma comunidade de 

leitores, partindo de situações de encantamento que favoreçam os pequenos 

leitores tomar posse da história e vivenciar a mágica da leitura, garantindo 

assim o contato com as obras, e a escola será o principal responsável meio de 

comunicação, tendo como função de apresentação dos diversos gêneros 

literários para desenvolver os comportamentos leitores e o gosto pela literatura 

desde cedo na primeira infância. 
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III - OBJETIVOS GERAIS 
 

 

 

 Favorecer o desenvolvimento das capacidades lingüísticas e criadoras das 

crianças, fomentando nelas o gosto pela leitura e escrita. 

 Despertar no livro o prazer pela leitura, possibilitando o desenvolvimento de 

competências que visem torná-lo leitor e produtor competente de textos, 

através do gênero literário conto. 

 Favorecer o contato com textos de qualidade literária e valorizar o livro como 

fonte de entretenimento e conhecimento. 

 Envolver os professores da escola em um projeto de fomento à leitura. 

 Trocar opiniões e discutir interpretações sobre aspectos dos contos. 

 Fomentar o gosto pela leitura por meio da indicação dos livros preferidos. 

 Discutir com as crianças as características de um texto de indicação literária. 

 Produzir resenhas de indicação literária para serem trocadas entre grupos de 

faixas etárias aproximadas. 

 Desenvolver o gosto e o prazer pela leitura compartilhada com forma de 

aprender, socializar-se e interagir. 
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IV - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Introduzir o hábito da leitura. 

 Ampliar o universo cultural; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Apresentar procedimentos de contato com os livros; 

 Criar o hábito de ouvir histórias; 

 Favorecer momentos de prazer em grupo; 

 Enriquecer imaginário infantil; 

 Identificar elementos que compõem a história; 

 Estimular a produção de discurso oral e escrito; 

 Explorar possibilidades dos gestos e movimentos corporais; 

 Incentivar as crianças a recontarem histórias, produzindo idéias divergentes; 

 Estimular a criatividade através de contos e dramatizações; 

 Perceber detalhes que compõem uma imagem; 

 Fazer antecipações e inferências em relação ao contexto e a intencionalidade; 

 Reproduzir o texto oralmente, individual ou coletivamente, mantendo a 

sequência dos fatos; 

 Descrever a ambientação e os personagens do conto; 

 Reescrever texto mantendo a sequência dos fatos; 

 Utilizar o dicionário como fonte de pesquisa das palavras desconhecidas 

encontradas no conto; 

 Realizar leitura fluente com compreensão; 
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* PARA CRIANÇAS DE ATÉ 1 ANO 

 

 

 Dirigirem-se aos livros por meio de falas, gestos, balbucios (gritinhos, sorrisos, 

vocalizações, entre outros e expressões faciais). 

 Imitar sons com base na fala do educador. 

 Estabelecer situações comunicativas com adultos e outras crianças do grupo. 

 Reconhecer o livro como portador de história, manifestando prazer ao explorá-

lo e ao ser convidado pelo professor para escutar o que será lido. 

 Ouvir o professor com progressiva atenção. 

 

 

* PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS 

 

 

 Além dos objetivos acima: 

 Ampliar repertório de palavras e histórias conhecidas. 

 Construir frases e narrativas com base nas conversas sobre os livros. 

 Entreter-se com leituras mais longas participando atentamente. 

 Reconhecer e “nomear” alguns livros. 

 Manipular o livro, folheando as páginas e fazendo referências às imagens. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo. 

 Imitar o adulto lendo histórias 
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V – CONTEÚDOS 

  

 Linguagem oral e comunicação. 

 Leitura de capas, textos e imagens dos livros. 

 Criação de repertório de textos e imagens. 

 Ampliação e desenvolvimento da linguagem oral. 

 Noções de causalidade e tempo, articulação de idéias. 

 

 

 

 

* TEMPO ESTIMADO 

 

 Três meses 

 As atividades devem ser permanentes, feitas diariamente durante 30 (trinta)   

    minutos ou enquanto durar o interesse da turma. 
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* MATERIAIS NECESSÁRIOS (RECURSOS) 

 

 

 Lista dos livros da literatura Infantil do gênero “Conto”, Lista dos 

exemplares que constam na Unidade Escolar, (PNAE 2009 e 2011). 

 Coleção: Os Melhores Contos. 

 Livros de literatura, almofadas, tapetes, colchas, cadeirinhas, bebê-conforto ou 

carrinho. 

 Livros de boa qualidade e adequados às características da faixa etária 

(exemplares de tecido ou plástico, de tamanhos variados, com dobraduras, de 

papel cartonado, com texturas etc.). 

  Estantes ou caixas baixas de fácil acesso. 

 Aparelho de som. 

 Retroprojetor data-show. 

 CDs. 

 Câmara fotográfica. 

 Cartazes. 

 Papéis coloridos, cartolina, Collor set, tinta guache, tinta a dedo, argila, 

massinha, giz de cera e outros. 

 

 

* ORGANIZAÇÃO 

 

 Em roda ou em pequenos grupos. 
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* DESENVOLVIMENTO 

 

 Comece a montagem da biblioteca ou cantinho de leitura, selecionando os 

títulos. Dê preferência a histórias interessantes e que não emitam juízos de 

valor. Os enredos que apresentam objetos e personagens comuns do universo 

infantil como bolas, brinquedos e carros, entre outros e que transferem 

características humanas a animais e coisas costumam ser os prediletos. Fique 

atento também às ilustrações, pois elas ajudam a chamar a atenção para os 

livros e a contar o enredo. 

 O trabalho começa com a sua preparação. Selecione livros com textos bem 

elaborados e ilustrações de qualidade. As histórias devem ter estruturas 

textuais repetitivas que favorecem a compreensão e a memorização. Programe-

se para disponibilizar os livros em diferentes momentos da rotina. 

 Promova conversas sobre eles fazendo perguntas e descrições, destacando os 

personagens e retomando as partes que as crianças consideram mais queridas. 

Após apresentar um livro novo, repita a leitura dele várias vezes para que a 

turma possa se apropriar da narração, memorizar partes da história e interagir 

com seu conteúdo. Alterne, na semana, a leitura de histórias repetidas e a 

introdução de novas. Esteja sempre atento às iniciativas das crianças e 

responda a elas por meio da fala, de gestos e de expressões faciais. Sempre 

promova conversas entre as crianças sobre o que foi lido. 

 As figuras grandes, coloridas e bonitas aprimoram a percepção visual e 

ampliam o repertório de imagens. 

 Insira no acervo edições de diferentes tipos (de plástico ou tecido) e que 

inovem na forma (figuras em relevo, páginas com dobraduras ou com espaços 

de interação). É fundamental agregar gêneros diversos. Histórias que tenham 

apenas imagens agradam aos menores. 
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 Os livros devem estar sempre à disposição, mas é importante ter um lugar para 

que sejam guardados. Para isso, use estantes ou prateleiras de madeira, 

colocadas em altura própria para que todos alcancem os exemplares. 

 Decore a sala ou o espaço da leitura com recursos adicionais como fantoches e 

móbiles. Para o chão, providencie colchas, tapetes ou outros recursos em que 

todos possam se espalhar e ficar à vontade para manusear os livros. 

 Estabeleça um momento específico na rotina diária para as atividades da 

biblioteca ou bebeteca. Nos primeiros encontros, apresente os materiais para as 

crianças, observando a forma como elas se relacionam com eles, as 

preferências individuais e o tempo que cada uma se dedica à atividade. 

 Ensine a importância de cuidar bem do material e de preservá-lo. 

 Leia com as crianças as imagens e os textos, apontando figuras e nomeando 

personagens. Para desenvolver a escuta atenta e favorecer a concentração de 

todos, capriche na entonação e no ritmo. 

 Não tenha receio de repetir a mesma trama mais de uma vez. Os que já sabem 

falar não se cansam de pedir as preferidas, e isso é importante para que 

apreendam a história e prestem atenção em detalhes diferentes a cada vez. 

Você pode ler um livro em várias sessões se ele estiver dividido em capítulo. 

 A leitura é apenas uma das formas de contato com os livros. Outras podem ser 

exploradas, como o teatro de fantoches, de dedos ou de sombras, avental de 

histórias e músicas cantadas. Trabalhem com os personagens, as características 

e as falas particulares. Convide as crianças a serem os protagonistas nesses 

momentos. É uma forma de mostrarem as aprendizagens. 

 Fotografe as atividades, compartilhado com o grupo, a experiência de contato 

com os livros. 

 



 

                                                                                                                                                        
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

  

________________________________________________________________________ 
Rua Pernambuco, nº. 1065 - Centro - CEP 18705-020 - fone: (14) 3711-2211.                                                                                              

www.avare.sp.gov.br            educavare@ig.com.br          educacao@avare.sp.gov.br 
 

19 

* ATIVIDADE – I  

 

 Leia o livro para conhecer bem a história. Treine a entonação e a fluência da 

leitura lendo em voz alta para si mesmo antes de apresentá-lo aos pequenos. 

Prepare o espaço para que todos fiquem confortáveis. Eles podem deitar-se 

entre almofadas, senta-se em roda ou no bebê-conforto. É importante que 

todos consigam ver o livro. Apresente-o para o grupo destacando as 

informações da capa (título, ilustração, nome do autor, ilustrador etc.). Faça 

uma breve apresentação da história despertando o interesse em escutá-la. Leia 

de forma fiel ao texto e vá mostrando as ilustrações conforme lê. No fim, 

converse com as crianças sobre a história, pergunte do que gostaram, volte às 

partes comentadas, mostre novamente as ilustrações e deixe que elas explorem 

o livro. 

 

* ATIVIDADE – II  

 

 Leia a mesma história nos outros dias observando sempre o interesse do grupo. 

Observe se solicitam a leitura do livro. Sempre que for iniciar a atividade, 

cuide do espaço garantindo que este seja sempre um momento confortável e 

prazeroso. Mostre o livro às crianças e pergunte se lembram da história, sobre 

o título, os personagens e os acontecimentos. Só então conte novamente a 

história. Essa atividade pode ocorrer em média três vezes na semana. 

 

* ATIVIDADE – III 

 

 Prepare-se para a apresentação de um novo livro realizando os mesmos 

procedimentos relatados na atividade – I. Inicie conversando com as 
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crianças sobre aquele que já conhecem. Conte que irá apresentar uma nova 

obra que tem uma história diferente. Repita o que foi destacado 

anteriormente durante a leitura e a conversa sobre a história. 

 

* SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

 Produções de histórias coletivas, a partir de imagens; 

 Realizações de narrativas de histórias e produção de reconto; 

 Dramatizações; 

 Leitura de imagens que retratem diferentes ambientações presentes na 

história. 

 Produção de artes diversas; 

 

* RESULTADO ESPERADO 

 

 Esperamos que, ao final desse Projeto Leitura “Ler para entender o 

mundo”, as crianças apresentam maior interesse pelo ato de desenhar, 

produzir desenhos orais, bem como exercitando o pensamento imaginativo. 

 

* CULMINÂNCIA 

 

 Exposição das atividades produzidas no decorrer do projeto (desenhos, 

cartazes, fotos, etc.) e apresentação de um Sarau Infantil produzido pelos 

alunos da Rede Municipal de Ensino, previsto para a última semana do mês 

de novembro de 2011. 
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VI - AVALIAÇÃO 

 

 Faça a avaliação do trabalho durante todo o processo, desde a montagem do 

espaço até as atividades propostas. Observe as crianças interagindo com os 

livros e o tempo que se mantêm concentradas. Um bom termômetro é 

quando elas começam a pedir para ouvir histórias. Muitas vão começar a 

deixar explícitos quais são os títulos prediletos, comentá-los, anote as 

preferências do grupo. 

 Verifique se as crianças ficam atentas a sua fala e às ilustrações. Veja se 

conseguem comentar a história com os colegas e se respondem às perguntas 

feitas sobre um livro já conhecido. Observe se conseguem lembrar-se de 

algum título conhecido quando perguntado. 

 Sugira atividades específicas com elas para verificar a familiaridade com os 

enredos, personagens e imagens. Importante verificar se a turma tem 

comportamento leitor no manuseio das obras e na postura para escutá-los. 

Nessa faixa etária, a paciência e a perseverança são essenciais para um 

trabalho bem sucedido. 

 

 

* PRODUTO FINAL 

 

  Montagem de um Portfólio do Projeto Leitura “Ler para entender o 

mundo”, através dos registros das atividades (desenhos, fotos, textos entre 

outros) realizados pelas crianças durante o desenvolvimento do projeto. 

 Apresentação de um Sarau Infantil produzido pelos alunos da Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino da Estância Turística de Avaré. 
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VII – REFLEXÃO  

  

 

 

 

“A Sedução da Leitura também atravessa o campo do falar de si, do 

mostrar-se. Se alguém descobre a possibilidade de estar se dizendo 

num texto e trocar isso com os outros, vai entender que o livro é 

também um modo como alguém se disse, se contou”. 

Mario Sérgio Cortella, Professor. 
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