Usefaz escola
Projeto: “Leitura & Criatividade”
“ Todo mundo é um leitor... Alguns apenas ainda não encontraram o seu livro
preferido...”

Professora responsável pelo projeto: Cristina Elisabete

Língua Portuguesa

Séries envolvidas: 6os, 7os, 8os
Justificativas: Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos
alunos do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso restrito a
leitura no núcleo familiar, e a falta de incentivo, têm ocasionado pouco interesse para
leitura e por consequência dificuldades marcantes que sentimos na escola: vocabulário
precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas
produções significativas dos alunos, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares.
Por isso sugerimos um trabalho inovador e impactante da apresentação do livro para o
final do ano de 2017.
Objetivos: Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do
aluno; promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de
formas ortográficas; possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola,
buscando efetivar enquanto processo a leitura e a escrita. Estimular o desejo de novas
leituras; possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;
possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; proporcionar ao indivíduo
através da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais,
garantindo a sua formação crítica e emancipadora.

Cronograma para a realização do trabalho diferenciado (FILME, TEATRO OU
QUALQUER OUTRO TIPO DE ATIVIDADE) sobre o livro escolhido pelos
grupos de cada série.
MÊS

ATIVIDADES SUGERIDAS

FEV.

Escolha dos grupos e dos livros

MARÇO

Divisão dos personagens e seus papeis

ABRIL

Início do roteiro

MAIO

Desenvolvimento do roteiro

JUNHO

Finalização do roteiro

AGOSTO

Começo dos ensaios

SETEMBRO

Ensaios (2 encontros)

OUTUBRO

Ensaios (3 encontros)

NOVEMBRO

Ensaios (quantos forem necessários)

DEZEMBRO

Apresentação

OBS: Senhores pais, responsáveis e alunos conto com a
cooperação de todos!

Os grupos serão avaliados mensalmente diante das realizações de
cada etapa referenciada acima.

