
 

Título "Para gostar de ler na Escola e na Vida" 

Resumo A compreensão do valor da leitura para a formação humana e cidadã de 

crianças e jovens foi a mola propulsora para que o surgimento de um  

projeto que buscasse promover a leitura em diversas escolas de 

Presidente Prudente se concretizasse. O desenvolvimento do referido 

projeto “Leitura Campeã” contemplou a realização de ações diversas em 

algumas escola municipais de Presidente Prudente com o intuito de 

incentivar a leitura nos alunos e na comunidade escolar, dentre as quais : 

realização de campanhas, junto à população, para arrecadação de livros, 

gibis, revista; estabelecimento de parcerias com empresas e instituições 

diversas no apoio às ações de fomento à leitura; busca por voluntários, 

pais e comunidade que apoiaram o projeto; criação da “geladeiroteca” - 

geladeira personalizada onde são guardados os livros, com cerca de 200 

livros a disposição dos alunos , funcionando no pátio de diversas escolas 

e em outros espaços comunitários; capacitação dos professores em 

estratégias de leitura e contação de histórias; promoção de encontros e 

atividades de incentivo à leitura, envolvendo escolas, professores e 

familiares; criação de uma trilhas de leitura  nas escolas, como incentivo 

aos alunos para realizarem as leituras de contos nas “trilhas 

encantadas”,; realização de concurso de leitura, com prêmios  ao 

maiores leitores da escola. Ao termino do ano foi lançado um livro 

produzido pelas crianças das escolas envolvidas, com as reescritas das 

fábulas e contos.   O projeto pretende ampliar seus pontos de leitura 

para o pátio de outras escolas, bem como criar uma rede de doadores de 

livros entre a população, de forma que a leitura faça parte do cotidiano 

dos alunos, seus professores e seus familiares, ampliando o universo 

cultural e as expectativas de futuro de alunos da escola básica. 

Objetivos Trazer para o debate a importância de se realizar ações para 

conscientizar pais e a comunidade escolar em geral sobre a importância 

de ler para o desenvolvimento integral das pessoas. 

Metodologia (teórica/prática)  Aula expositivo-dialogada com foco em autores diversos que discutem a 

formação do leitor e nas práticas vivenciadas de incentivo à leitura nas 

escolas de educação básica da P. Prudente e na comunidade em geral. 

 


