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RESUMO 
 

Barcellos, Quédima Almeida do Nascimento de. A organização de um clube de 
leitura em uma turma do 2° ano do Ensino Fundamenta l. 2016. 54 f. Produto 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 
O presente trabalho apresenta as contribuições da construção de um clube de leitura 
na formação de leitores. Ele foi desenvolvido na turma 1203 da Escola Municipal 
CIEP Hélio Smidt, situada no Complexo da Maré. Buscou-se responder à seguinte 
problemática: como formar leitores de maneira significativa e prazerosa? A 
motivação para este trabalho pautou-se pela necessidade de oferecer livros variados 
que atendessem aos interesses dos alunos para desenvolver a prática e a 
socialização da leitura. Teve como objetivos contribuir para a formação de leitores, 
estimular o hábito e o gosto pela leitura e socializar a leitura. Alguns teóricos 
contribuíram para a fundamentação deste trabalho, são eles: Jolibert (1994), Smith 
(1999, 2003), Villardi (1999), Lois (2010) e Solé (1998). A metodologia de trabalho 
apoia-se numa abordagem qualitativa com inspiração da pesquisa-ação. Considera-
se o desenvolvimento do trabalho um projeto por ter etapas voltadas para a 
construção da aprendizagem de forma contextualizada, dinâmica e compartilhada. 
Foram percorridas treze etapas até a culminância deste projeto, sendo que a décima 
segunda etapa foi marcada por momentos semanais em cinco semanas. Dos 
resultados obtidos, constatamos que ter um acervo variado, respeitando os gostos 
literários dos alunos e realizando práticas que ajudem os alunos na compreensão da 
leitura, contribuiu para que os objetivos fossem atingidos. A turma se envolveu e 
participou ativamente neste trabalho, o qual permitiu ampliar o vocabulário dos 
alunos, contribuindo também para o desenvolvimento da comunicação oral, bem 
como para uma escrita mais aprimorada e criativa. Ao final, tínhamos alunos mais 
interessados pela leitura e mais envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  
   
  
 
Palavras-chave: Clube de leitura. Leitura. Formação de leitores.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho resulta de um projeto realizado em uma turma de 2º ano 

do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro, no ano 

letivo de 2015, a partir de experiências vivenciadas no programa de Residência 

Docente (PRD) do Colégio Pedro II. 

 A escola municipal CIEP Hélio Smidt, localizada no Complexo da Maré, está 

inserida em um contexto de violência, tem uma realidade difícil e sofre inúmeras 

dificuldades. A falta de recursos e de apoio da família, os inúmeros confrontos 

armados que acontecem quase que semanalmente, impossibilitando o 

funcionamento da unidade escolar, têm sido grandes entraves para a escola exercer 

seu papel e principalmente para os professores ajudarem a consolidar o processo de 

leitura e escrita. 

A turma na qual o trabalho foi desenvolvido funciona em tempo integral e é 

formada por 30 alunos, sendo 16 meninas e 14 meninos, com idades que variam 

entre sete a nove anos. Todos estão em processo de aquisição da leitura e escrita. 

Motivada pelo fato de nossa escola estar entre as que apresentaram baixos 

índices nas provas de leitura e escrita da Secretaria Municipal de Educação, 

entendendo o contexto social em que essa instituição está inserida, participamos do 

Projeto de Formação em Alfabetização Plena para Professores Alfabetizadores 

(PROFAPPE) oferecido pela 4ª Coordenadoria Regional de Educação do município 

do Rio de Janeiro. O curso propôs a reorganização das turmas por hipóteses de 

escrita e leitura, a fim de facilitar e avançar o trabalho. Recebemos alunos que se 

encontravam na hipótese silábico -alfabético  e ainda não eram leitores. De acordo 

com Ferreiro (1999), nessa hipótese de escrita, ora o aluno representa uma letra 

para cada sílaba, ora representa as unidades sonoras menores, os fonemas.  

Os alunos avançaram rapidamente e sabendo que as condições de trabalho 

do professor não são apropriadas devido à violência e à falta de recursos, eram 

necessárias ações que ajudassem na formação de leitores. Sendo assim, a partir 

das observações do projeto de Clube de leitura desenvolvido no Colégio Pedro II, no 

Campus Escolar São Cristóvão I, nos sentimos motivados a desenvolvê-lo em nossa 

sala de aula. As crianças passavam por várias etapas para criar o clube inclusive 

para escolherem os livros que fariam parte do acervo. Cada aluno levava um livro 

semanalmente para o âmbito familiar e depois socializava leitura no âmbito escolar. 
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Observamos o quanto esse projeto envolvia os alunos no processo de desenvolver o 

hábito e o gosto pela leitura.    

Sendo assim, definimos a questão central a ser problematizada: como 

formar leitores de maneira significativa e prazerosa? Temos uma sociedade não 

leitora, segundo pesquisa da Fecomerci-RJ (2015) e a leitura, por muitos alunos, é 

considerada uma atividade desinteressante. Cabe ao professor desconstruir essa 

imagem, mostrando não apenas as funções da leitura, mas que através dela, 

segundo Villardi (1999), é possível refletir o mundo ou afastar-se dele, buscando na 

leitura aquilo que a vida nos nega, quer sob a perspectiva da realidade, quer sob a 

da fantasia.         

Em relação às situações de leitura, Solé (1998) afirma que as mais 

motivadoras são as mais reais. A autora destaca que a leitura é uma questão 

pessoal. Nesse sentido, é muito importante que os alunos escolham a leitura que 

satisfará os seus interesses, respeitando a subjetividade desses leitores.  

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a formação de leitores 

críticos através da prática e socialização da leitura e da criação de um clube, 

oportunizando aos alunos a seleção de livros que farão parte do seu acervo. 

Acreditamos que dessa forma a leitura será prazerosa e significativa para o aluno, 

uma vez que não consistirá em uma escolha imposta pelo professor, mas sim, 

considerando como ponto de partida o gosto do educando.  

Esperamos com isso também contribuir para a formação do cidadão crítico e 

reflexivo, que seja um agente transformador para aquela comunidade, acreditando 

nos benefícios da leitura para a vida social.  

Além disso, desejamos que o trabalho também sirva de subsídio para outros 

educadores que tenham como objetivo contribuir para a formação de leitores de um 

modo mais prazeroso, gerando, assim, algum conhecimento para a área da 

educação e prática docente.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Desenvolver um clube de leitura para proporcionar o acesso a livros variados 

nos ambientes escolar e familiar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Despertar o interesse e gosto pela leitura; 

• Contribuir para a formação de leitores; 

• Socializar a leitura com os membros do clube. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
Percebemos que, ao longo dos anos, muito se tem falado sobre a 

importância da leitura, mas pouco se tem feito no sentido de instrumentalizar o 

professor para a realização deste trabalho, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento do gosto pela leitura. 

Segundo resultado da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização), divulgado 

no dia 17 de setembro de 2015 pelo MEC (Ministério de Educação), metade das 

crianças no terceiro ano do Ensino Fundamental das escolas públicas se encontram 

no nível 1 de leitura, ou seja, consegue ler palavras, mas não compreende o texto. O 

Rio de Janeiro está entre os vinte estados que apresentaram baixo desempenho em 

leitura. Diante disso, percebemos uma grande necessidade de desenvolver um 

trabalho para mudar essa realidade, principalmente sabendo que a escola na qual 

esse trabalho foi desenvolvido estava entre as que não apresentaram bons 

resultados nesta avaliação. 

Pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio - RJ) 

revelou que 70% dos brasileiros não leram um livro sequer em 2014. A estatística 

apontou uma queda no número de pessoas que declaram ter hábito de leitura. Esta 

é outra pesquisa que nos mostra a “crise da leitura” no nosso país e a importância 

de trabalhos com o objetivo de contribuir para a formação de leitores que valorizem 

os livros, pois esses “ampliam os horizontes de quem se ocupa dele.” (LOIS, 2010, 

p. 54). 

Diante desse cenário preocupante, empreendemos uma pesquisa e 

constatamos que a maioria dos nossos alunos teve acesso a livros pela primeira vez 

na escola. Os pais não liam e não leem histórias para os seus filhos. Poucos tinham 

consciência da importância de ler para os seus filhos até poderem ler sozinhos. Essa 

falta de consciência e incentivo por parte da família e de material para fornecer 

práticas de leitura ocasiona pouco interesse pela leitura, por não saberem a função 

social e a importância dela. Smith (1999) afirma que alguém deve fazer a leitura até 

as crianças poderem realizá-la por conta própria. O autor relata histórias de leitores 

bem sucedidos que quando crianças tinham pais que gostavam de ler e liam para 

elas. É ainda mais importante considerar o papel do professor nesse processo, para 

as crianças que não têm esse apoio e experiências antes de ingressarem na escola. 

Para somar às preocupações desse cenário, a sala de leitura de nossa 
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escola estava fechada por não haver ali um profissional para atuar naquele espaço. 

A falta de profissionais e de recursos para um trabalho efetivo são problemas 

sempre presentes nas escolas públicas naquela comunidade.  

Todas essas preocupações e dificuldades nos trouxeram muitas 

inquietações para desenvolver um trabalho que contribuísse para formar leitores 

críticos e conscientes. Inicialmente, desenvolvemos um projeto nomeado “Maleta 

Viajante”, que oportunizava a alguns alunos, toda semana, que levassem livros e 

textos variados para o âmbito familiar. Esse projeto não atendia a toda a turma por 

semana, pois não havia um acervo suficiente para isso.  

Com todas essas dificuldades apresentadas e com intenções de mudar essa 

realidade, fizemos muitas reflexões diante das observações do PRD e sentimos a 

necessidade de realizar um trabalho que alcançasse toda a classe, pois, segundo 

Jolibert (1994) e Smith (1999, 2003), só se aprende a ler lendo, e de acordo com 

Lois (2010), nesse trabalho de formar leitores, a literatura contribui por seu caráter 

lúdico. Os autores que fundamentam este trabalho falam da importância de criar 

condições favoráveis para a prática de leitura, a fim de formar leitores. Ter diversos e 

variados materiais de leitura é uma das condições para estabelecer uma relação 

positiva com a leitura e literatura. 

Esse trabalho reafirma, também, sua relevância à medida que vemos 

poucos projetos com o objetivo de contribuir para a formação de leitores. 

Constatamos uma lacuna na formação de professores, uma vez que estamos 

inseridos numa uma sociedade de não leitores e, consequentemente, de muitos 

professores não leitores. Smith (1999) afirma que para formar leitores o professor 

tem que ser um leitor experiente e ter conhecimento sobre o que facilita a 

aprendizagem da leitura.      

Nesse sentido, o Produto Final apresentado justifica-se pela necessidade de 

contribuir para a formação de leitores que vejam a leitura como fonte de prazer e 

entretenimento através da construção de um clube de leitura, que viabilizará 

materiais necessários para promover momentos de compartilhamentos e 

socializações. 
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4 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

O presente trabalho foi fundamentado com a contribuição de alguns autores 

que colaboraram para as ações e reflexões no Produto Final. Iniciamos refletindo 

sobre as concepções e aprendizagem da leitura de maneira significativa com a 

contribuição dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Jolibert (1994), Smith (1999, 

2003), Villardi (1999). Em seguida, pautada pelas discussões das autoras Lois 

(2010) e Solé (1998), discorreremos sobre a leitura e a literatura como ferramenta 

para contribuir na formação de leitores. 

  

4.1 As concepções e a aprendizagem da leitura de um a maneira significativa 

  

Com base em nossa experiência docente e em nossas leituras e reflexões, 

percebemos que alguns equívocos vêm sendo reproduzidos na escola em relação 

às concepções sobre a aprendizagem da leitura. O principal deles é abordado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ano de 1997, que critica a leitura vista 

como simples decodificação de palavras. Não é raro encontrarmos na sociedade 

indivíduos que, apesar de alfabetizados, não compreendem o que leem, pois não 

conseguem extrair o sentido de um texto escrito. “É preciso superar algumas 

concepções sobre o processo inicial da leitura. A principal delas é a de que ler é 

simplesmente decodificar, converter letras em sons, sendo a compreensão 

consequência natural dessa ação.” (BRASIL, 1997, p. 42). 

Acreditamos que a leitura vai muito além de decodificar: antes mesmo de ler 

a palavra, o individuo lê o mundo. O aprendizado da leitura se torna muito mais 

eficaz quando realizado com textos reais que circulam na sociedade e que façam 

sentido para os alunos. Trabalhando dessa forma, o aluno coloca em jogo seus 

conhecimentos sobre a leitura, possibilitando a mediação/intervenção do docente na 

construção desse processo. 

Seguindo essa concepção de apropriação da leitura, Jolibert (1994, p. 15) 

afirma que “ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito, questionando o texto 

para essa busca de sentido”. A autora fala que construímos significado quando 

lemos escritos reais, seja para nos informarmos, nos situarmos na sociedade ou 

mesmo pela necessidade de deleite. Como por exemplo, um livro lido por prazer. Ler 

escritos reais amplia a nossa visão de mundo. “É lendo de verdade, desde o início, 
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que alguém se torna leitor e não aprendendo primeiro a ler.” (ibid., p. 15). 

Em conformidade com Jolibert (1994), Smith (2003) afirma que ler é atribuir 

sentido e a base desta aprendizagem está na significatividade. Esses autores 

defendem que só se aprende a ler lendo e não o contrário. Estamos cercados por 

situações de leitura no nosso cotidiano, em função disso, lemos a todo o momento 

buscando sentido na linguagem escrita e adquirimos habilidades através da prática 

de leitura. “As pesquisas têm oferecido evidências abundantes de que as crianças 

estão imersas na linguagem escrita quanto estão na falada, e respondem a ela com 

similar inteligência.” (SMITH, 2003, p. 240).   

Nesse sentido, compreendemos que seja através das experiências de leitura 

que aprendemos a ler e não através da relação de letras e sons, pois esta prática, 

que ainda persiste na atualidade, não proporciona uma aprendizagem significativa. 

Portanto, Jolibert (1994) e Smith (2003) defendem a aprendizagem da leitura 

partindo de textos (do todo e não das partes). Não existe um texto sem contexto e 

segundo Jolibert (1994) no sentido de qualquer texto tem uma superestrutura 

completa. Isso significa dizer que o texto está fundamentado em uma cultura ou em 

uma ideologia e funciona em situações reais de uso. Trata-se de textos completos do 

início ao fim, como os gêneros carta, conto, poema, ficha, cartaz, etc. No entanto, 

vemos alguns professores que acham que os alunos só conseguem ler textos 

completos depois de um longo período de identificação e junção de letras, sílabas, 

palavras, frases e parágrafos.   

 A leitura não compreende uma atividade exclusiva da escola. Em nosso 

cotidiano, lemos diferentes textos para diferentes fins e situações. É através dela 

que compreendemos o mundo em que vivemos e as funções da leitura. “Quanto 

mais lemos, mais somos capazes de ler. A cada vez que um novo texto é lido, algo 

novo tende a ser aprendido sobre ler diferentes tipos de textos.” (SMITH, 2003, p. 

210). 

Cabe ao professor, como facilitador dessa construção da leitura, orientar e 

motivar para que a aprendizagem seja possível e faça sentido para formar leitores. 

Sabemos que para desenvolver um trabalho que contribua para formação de leitores 

se faz necessário romper paradigmas. Segundo Villardi (1999), mesmo com um 

mínimo de recursos, é possível desenvolver um bom trabalho, maximizar os 

recursos disponíveis, desde que o professor tenha muita determinação. 

Consoante Smith (1999) e Villardi (1999), é fundamental o papel do 
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professor para essa contribuição de formar leitores. A sala de aula tem que ser um 

lugar que contribua para atividades de leituras significativas. Muitas práticas têm 

afastado os alunos da leitura; a leitura por dever é uma dessas práticas. 

Entendemos que essa prática de leitura como dever diário na escola afasta os 

alunos da leitura. Algumas escolas aplicam essa prática entendendo que 

desenvolverão o hábito pela leitura, mas não é difícil vermos pessoas que quando 

saem dos bancos escolares não se interessam pela leitura. As pesquisas realizadas 

sobre esse assunto evidenciam isso. 

 Consideramos que desenvolver o hábito da leitura por si só não basta. 

Precisamos desenvolver o gosto pela leitura a fim de formar leitores para vida toda. 

O professor tem que incentivar o aluno a descobrir sua capacidade libertadora e 

criativa ao ler com materiais que favoreçam isso.  

 A família também tem um papel importante nesse processo, pois segundo 

Smith (1999) pais que gostam de ler e leem para os seus filhos, favorecem a 

formação de leitores bem sucedidos. Quando desde muito pequena, antes mesmo 

da criança entrar na escola ou ser capaz de ler, ela tiver contato com livros, melhor e 

mais forte serão seus vínculos com a leitura.  Assim, a criança descobre desde muito 

cedo o lado lúdico do livro. Segundo Villardi (1999, p. 81), “se o que buscamos é a 

formação de um leitor para toda a vida, nada mais lógico que permitir que tal 

formação tenha início muito antes de a criança ser capaz de ler”. 

Portanto, é importante oferecer livros às crianças o quanto mais cedo para 

estreitar os vínculos entre a criança e o livro, assim como, associar o livro sempre a 

momentos de prazer. Cabem aos professores, leitores fluentes, que contagiem a 

todos, pais e alunos, nessa viajem de prazer que a leitura nos dá. Essa consciência 

é que nos leva a investir na formação de leitores, contribuindo para uma sociedade 

mais sensível, mais critica e mais humana.  

           

4.2 Leitura e leitura de literatura: formando leito res 

 

Para formar leitores, devemos dar condições favoráveis para a prática de 

leitura, por isso, não devem faltar materiais de leitura e incentivos para esta. Dispor 

de um acervo em classe, possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras e o 

empréstimo de livros são, segundo os PCN, algumas das condições para a prática 

de leitura e formação de leitores. 
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A literatura surge como possibilidade para motivar a leitura e contribuir na 

formação de leitores, pois segundo Solé (1998) e Lois (2010) a leitura por prazer, em 

geral está associada à leitura de literatura. Ela desperta o interesse do leitor, visto 

que conduz ao imaginário, à diversão e ao lúdico. 

Lois (2010, p. 53) define que “a função social para a literatura é promover a 

vida, dar-lhe um novo colorido”. A leitura é um ponto de partida para um caminho de 

prazer, descobertas e conhecimentos. Cabe ao professor aguçar esse interesse pela 

leitura com práticas que não inibirão a motivação da leitura por prazer. 

 A leitura de literatura adquire um papel importante na formação do leitor por 

não só está ligada ao imaginário, mas também à arte e à cultura. Ela traz muitos 

benefícios tanto para a vida escolar, como para a vida social. Segundo Lois (2010), a 

literatura aproxima as pessoas e através dela podemos incentivar os alunos a 

frequentar a escola pelo desejo e curiosidade pelas histórias.  

Muitas crianças têm contato com livros pela primeira vez na escola, o que 

para nós é uma triste realidade social. Nesse sentido, a escola exerce um papel 

muito importante na vida dos alunos: o de oferecer condições e materiais para 

formar leitores, e assim, cidadãos críticos.  

O livro traz a possibilidade de dialogar com autores de diferentes épocas, 

ampliar os horizontes, despertar a imaginação. Ele pode estar carregado de cultura e 

é um dos responsáveis para que a nossa história não caia no esquecimento. 

“Embora pequeno em seu aspecto, o livro possui multidões dentro de si e preenche 

grandes espaços, porque amplia os horizontes de quem se ocupa dele”. (Ibid., 2010, 

p. 54). 

A leitura tem muito mais sentido quando temos clara a resposta para essas 

perguntas: para que vou ler? E o que ler? A primeira questão diz respeito aos 

objetivos da leitura. Segundo Solé (1998, p. 92), “os objetivos da leitura determinam 

a forma que o leitor se situa frente a ela”. Para nós, a primeira pergunta deve ser 

constantemente trabalhada pelo professor com os alunos, pois é importante saber 

quais são os objetivos ao ler. A última pergunta é a que seria mais delicada, já que é 

a escola que escolhe a leitura. Se essa escolha partir dos interesses dos alunos, a 

leitura será mais significativa e mostrará o respeito por suas preferências, inclusive 

pela sua cultura. 

Respeitar as preferências leitoras dos alunos é muito importante para que 

esse trabalho de incentivo e formação de leitores aconteça. O professor que 



19 
  

pretende ser mediador entre o aluno e o livro deve abrir espaço em sua aula para 

escolha e socialização das leituras. É importante que os alunos se sintam à vontade 

para ler, ouvir e compartilhar. “O que importa, quando se trata desse objetivo, é a 

experiência emocional desencadeada pela leitura.” (Ibid., 1998, p. 96). 

Entendemos que a socialização da leitura deve ocupar um lugar especial no 

cotidiano escolar. Esses momentos ajudam os alunos a construírem sentidos sobre 

o texto, pois eles compartilham e trocam suas impressões sobre a leitura. 

“Compartilhar uma boa leitura é um bom começo para enredar o estudante numa 

rotina prazerosa e estreitar os vínculos com a leitura”. (LOIS, 2010, p. 87). 

É fato que não existe um livro que contemplará o interesse de todos. Por 

isso, para esse trabalho de formar leitores é necessário proporcionar aos alunos o 

contato com a maior variedade possível de livros, pois, segundo Solé (1998), quanto 

maior o repertório oferecido, maiores são as chances dos seus estudantes 

estabelecerem uma relação positiva com a leitura e a literatura. Esse contato 

permitirá que eles encontrem suas preferências como leitores e ampliem seus 

interesses. 

As práticas de leitura trazem várias consequências. Ela amplia o 

vocabulário, contribuindo para o aprimoramento da linguagem oral e escrita. As 

autoras Lois (2010) e Solé (1998) destacam a importância do professor fazer 

atividades que favoreçam a compreensão da leitura. Um resumo, uma recapitulação 

da história e acrescentar um final são umas das atividades que ajudam o exercício 

da compreensão sobre o livro que foi lido. “A partir da leitura, podem ser realizados 

numerosas tarefas” (SOLÉ, 1998, p. 188). 

Compreendemos a importância de o professor reservar tempo e não medir 

esforços para investir em atividades que não só contribuam para o hábito de ler, mas 

que também invistam no prazer de ler, pois leitura serve para nos tornar mais 

conscientes do nosso papel social e mais felizes. Sendo assim, apesar das inúmeras 

tarefas que podem ser realizadas, assim como Solé (1998) comenta, é fundamental 

que não exageremos nas tarefas solicitadas a cada experiência de leitura, visto que 

o efeito pode ser reverso: o aluno pode não querer mais ler, porque sabe que isso, 

automaticamente, implicará sempre numa atividade escolar. Consideramos que o 

equilíbrio seja necessário, sendo essencial incentivar uma leitura livre das amarras 

das atividades escolares, propiciando somente a fruição, o desfrutar e o prazer da 

leitura.  
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Em suma, refletir e fazer um trabalho que contribua para a formação de 

leitores é muito importante, principalmente na atualidade, pois as pessoas em nosso 

país, assim com vimos na pesquisa apresentada na justificativa, estão abandonando 

o hábito de ler. Há uns anos atrás, ter um livro e saber ler era privilégio de poucos e 

consistia, também, em uma forma de exercer poder. Ainda hoje vemos as poucas 

ações dos governos, principalmente em comunidades carentes, em relação à 

formação de leitores. Cabe a nós, professores, planejar e investir para formar 

cidadãos letrados, estes que para Lois (2010) assumem a própria palavra, ou seja, 

não permitem que ela seja a reprodução da palavra do outro.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Abordagem do trabalho 

 

Este trabalho apresenta abordagem qualitativa por possuir um caráter 

descritivo e ter como foco o processo e a interpretação de dados que foram gerados 

a partir da observação, anotações no diário de classe, registros de escritas e de 

falas dos alunos e pais. Segundo Moreira e Caleffe (2008, p. 61) “para os 

pesquisadores interpretativos o propósito da pesquisa é descrever e interpretar o 

fenômeno do mundo em uma tentativa de compartilhar significados com outros.”  

Este trabalho foi também inspirado na pesquisa-ação; através de práticas 

como a organização de um clube de leitura, pretendemos mudar a situação de 

nossa turma frente aos poucos materiais de leitura para compartilhamentos e 

socializações. Moreira e Caleffe (2008) dizem que a pesquisa-ação na sala de aula é 

um meio de melhorar o processo ensino-aprendizagem ao resolver problemas 

diagnosticados e tornar o professor mais reflexivo sobre a sua prática, buscando 

inová-la para alcançar os resultados esperados.  

Diante do exposto, foi possível compreender que a pesquisa-ação consiste 

em uma investigação em que o professor tem intenção de entender a situação 

pesquisada, a fim de mudá-la com a participação de todos os envolvidos. Um 

professor comprometido busca compreender o processo de ensino-aprendizagem, 

sendo assim a pesquisa-ação é um meio de buscar essa compreensão para 

melhorar as condições de um contexto em particular através da reflexão, 

interpretação e articulação das experiências com outros profissionais. 

 

 5.2 Metodologia por projetos: uma inspiração 

 

Esse Produto Final foi inspirado em um projeto de trabalho. Segundo 

Hernández apud Moura (2016), os projetos de trabalho são uma concepção de 

ensino que está voltada para a construção da aprendizagem de uma forma 

contextualizada, dinâmica e compartilhada. Todos os envolvidos têm a oportunidade 

de trocar experiências, tornando a aprendizagem algo prazeroso, pois esta ocorre a 

partir das motivações e da realidade dos envolvidos.  

O aluno nessa proposta tem uma participação ativa e é agente do seu 



22 
  

conhecimento com a mediação do professor. Consoante o autor supracitado, os 

projetos de trabalho contribuem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, 

atuantes e participantes. Sendo assim, os alunos envolvidos neste trabalho 

participaram ativamente, agindo, refletindo e discutindo sobre as etapas. 

Essa proposta considera a realidade dos alunos e busca melhorar o 

processo ensino-aprendizagem, deixando-o o mais contextualizado possível e 

baseando-se na ideia de integração de conhecimento. Várias etapas deste trabalho 

envolveram a interação e interconexão dos conteúdos e conhecimentos, objetivando 

dar significado a esse processo.  

 

5.3 Características da turma e do espaço físico da sala de aula 

  

Foram planejadas e registradas etapas com o objetivo de contribuir na 

formação de leitores através da participação ativa dos alunos. A turma que participou 

dessa proposta cursava o 2º ano do Ensino Fundamental e era formada por 30 

alunos. 

A escola com a orientação do curso de formação de alfabetizadores 

(PROFAPPE) promoveu uma reorganização das turmas no início do 3° bimestre por 

nível de escrita, considerando que dessa forma seria melhor para o processo de 

ensino-aprendizagem. A turma, no período que iniciou as etapas deste trabalho, se 

encontrava em sua maioria no nível de escrita silábico-alfabético.  

Os alunos moravam próximo à escola que está localizada em uma área de 

risco. Frequentemente as aulas eram interrompidas por confrontos armados na 

comunidade. Os alunos viviam em meio a armas e drogas e em sua maioria as 

famílias apresentavam baixa escolaridade. Entendendo esse contexto, os alunos 

tinham uma oralidade muito limitada e ruim. Eles apresentavam muitas dificuldades 

na leitura por não vê-la de maneira significativa e prazerosa. Por conseguinte, essa 

foi uma das motivações para o desenvolvimento deste trabalho.  

Em relação ao comportamento, alguns alunos apresentavam muita agitação. 

Não tínhamos muitos problemas com desentendimentos: nas aulas, eles sempre se 

mostravam participativos.  

O espaço físico era amplo e quanto à organização, geralmente as mesas 

eram organizadas para permitir que os alunos sentassem em duplas, mas em 

algumas etapas os alunos eram organizados em grupos de quatro a seis para a 
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realização da proposta.  

  

5.4 Organização das etapas do projeto 

 

Foram reservadas de uma a duas horas/aula, dependendo da etapa. A 

turma, por ser de horário integral, favoreceu o tempo das realizações destas etapas. 

As etapas, no decorrer do projeto, sofreram algumas alterações em relação às 

propostas e datas. O período da execução desse projeto foi marcado por vários dias 

sem aula devido a inúmeros confrontos armados que aconteceram na comunidade 

em que a escola está inserida. Entendendo esse contexto, a turma desfrutou menos 

tempo dos momentos semanais de socialização da leitura, porque diante do 

exposto, tivemos um intervalo grande entre uma etapa e outra até a chegada da 12ª 

etapa. 

No Quadro 1, a seguir, apresentamos a descrição de cada etapa do projeto:  

 

Quadro 1 – Descrição das etapas do Projeto 

DATAS ETAPAS 

13/08/2015 
1ª - Ler o livro “O devorador de livros”, de James Misse. Propor 

às crianças a construção de um clube de leitura. 

17/08/2015 
2ª - Escolher o nome do clube de leitura com o apoio de gráfico 

pictográfico. 

19/08/2015 3ª - Escolher o símbolo do clube de leitura. 

19/08 a 

10/09/2015 

4ª - Arrecadar o dinheiro para a compra dos livros.  

10/09/2015 5ª - Escolher os livros que farão parte do acervo do clube. 

14/09/2015 6ª - Explorar os livros comprados e organizá-los. 

25/09/2015 

7ª - Escolher a data da inauguração; conversar sobre o uso social 

do convite e escrita coletiva do convite para a inauguração do 

clube. 

06/10/2015 
8ª - Combinar as regras de funcionamento do clube e fazer uma 

carteirinha de sócio do clube. 

22/10/2015 9ª - Fazer uma receita de brigadeiro para a inauguração do clube. 

22/10/2015 10ª - Confeccionar marcadores de texto para dar como 
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lembrança da festa de inauguração do clube. 

26/10/2015 
11ª - Inauguração do clube “Anjos da Leitura”. 

12ª - Momentos semanais para a socialização da leitura.  

27 e 30/10/2015 1ª semana - Ler o trecho que mais gostou no livro. 

03 e 06/11/2015 2ª semana - Fazer uma resenha oral do livro. 

09 e 12/11/2015 3ª semana - Escrever e desenhar o que mais gostou no livro. 

24 e 27/11/2015 4ª semana - Fazer uma propaganda oral do livro lido. 

01 e 04/12/2015 
5ª semana - Resumo e continuação da história de um dos livros 

do acervo do clube “Anjos da leitura” em duplas. 

09/12/2015 

Último momento de socialização - Fazer coletivamente um 

resumo escrito de um dos livros do acervo do clube “Anjos da 

leitura” e divulgá-lo para algumas turmas da escola. 

11/12/2015 13ª Festa de encerramento do clube “Anjos da leitura”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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6 ANÁLISE E RESULTADOS DAS ETAPAS 

  

Nesta seção do trabalho, iremos descrever, comentar e analisar os 

resultados alcançados em cada etapa proposta. Na medida do possível, 

articularemos cada etapa aos autores que integraram o embasamento teórico do 

trabalho. Também apresentaremos os pontos positivos e negativos, indicando o que 

poderia ser realizado de modo diferente em cada uma das etapas.  

 

6.1 Primeira etapa - Propor às crianças a construçã o de um clube de leitura 

 

Figura 1 - Capa do livro "O menino que devorava livros" 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Essa etapa foi iniciada com a leitura compartilhada do livro ”O devorador de 

livros”, de James Misse. O livro apresenta um menino que comparava o prazer de 

comer guloseimas ao prazer de ler livros. Fala também das aventuras possíveis 

através da leitura. Segundo Lois (2010), compartilhar uma boa leitura é um bom 

ponto de partida para promover os vínculos pela mesma.   

Após a leitura, levantamos duas questões, pois, de acordo com Solé (1998), 

o ato de ler tem muito mais sentido quando temos claros os objetivos da leitura. A 

primeira foi: por que ler? Para aprender, para se divertir, para se informar e para 

viajar na imaginação foram as respostas apresentadas pelos alunos. Eles já 

compreendiam as funções da leitura e sua importância. A leitura sempre teve um 
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lugar especial e prazeroso em nossa sala de aula. Infelizmente, o acervo da sala era 

pequeno e constantemente buscávamos livros emprestados para diversificar a 

leitura e atender aos objetivos de nossos alunos, pois, segundo Solé (1998), os 

objetivos dos leitores com relação ao texto são inúmeros e estes determinam a 

forma que o leitor se situa diante da leitura. 

A segunda questão lançada foi: o que vocês gostam de ler? Essa questão 

permitiu uma reflexão acerca de seus gostos literários e a respeito de a leitura tratar-

se de um ato subjetivo. Além disso, esse momento propiciou um diálogo fértil de 

diferentes culturas presentes no universo escolar.  

Diante das respostas e da euforia dos alunos, propusemos a construção de 

um clube de leitura da turma, que conteria um acervo que contemplassem seus 

interesses e necessidades. Eles não hesitaram e concordaram. São excluídos de 

tantas coisas, entendendo o contexto social em que vivem, portanto, fazer parte de 

um clube era muito incentivador. 

 Em seguida, conversamos sobre os caminhos que teríamos que percorrer 

até a inauguração do clube de leitura e o que seria necessário. Então, listamos as 

próximas etapas para construirmos um clube que seria só deles.   

 

6.2 Segunda etapa – Escolher o nome do clube de lei tura 

 

Figura 2 - Escolha do nome do clube de leitura 

  
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Todo clube tem que ter um nome que represente seus membros. 
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Conversamos sobre essa etapa e não faltaram ideias para o nome do clube. Os 

nomes sugeridos foram: “Anjos da leitura”, “Heróis da leitura” e “Viajantes da leitura”.  

Através de um gráfico pictórico, eles votaram e a grande maioria dos alunos decidiu 

pelo nome “Anjos da leitura”. 

Quando questionamos o porquê desse nome e em que medida ele os 

representava, alguns alunos responderam que “anjos têm asas para voar e para ler 

também precisamos de asas para voar na imaginação”. Naquele momento, 

percebemos o quanto eles estavam apostando na construção do clube e o quanto 

compreendiam os objetivos da leitura. Eles nos mostraram o objetivo que esperavam 

realizar com a construção do clube de leitura, objetivo citado por Solé (1998) como 

“ler por prazer”, que sintetiza um ato de leitura totalmente pessoal. 

 

6.3 Terceira etapa – Escolher o símbolo do clube 

 

Figura 3 - Escolha do símbolo do clube 

 
 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 
 

Como todo clube também possui um símbolo, a turma usou de toda sua 

inspiração para elaborar um. Vários desenhos de anjos e livros foram feitos, 

representando o nome do clube. Eles decidiram fazer um recorte e colagem com os 

melhores desenhos para formar um símbolo que representasse o clube “Anjos da 

leitura”. Foi realizada uma votação para a escolha dos desenhos e o símbolo foi 

confeccionado coletivamente. Essa atividade permitiu reflexões sobre a 

interdisciplinaridade, uma vez que os alunos buscaram expressar, através do 

desenho, a representação do clube e o que esperavam dele.  
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6.4 Quarta etapa – Arrecadar dinheiro para a compra  dos livros que fariam 

parte do acervo do clube “Anjos da leitura” 

 

Figura 4 - Arrecadação de fundos para compra de livros 

   
  Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Grandes foram as experiências e aprendizagens nessa etapa. Divulgamos 

para a escola a intenção de construir um clube de leitura e que estávamos aceitando 

doações de qualquer valor em dinheiro para que fosse possível a compra dos livros 

que fariam parte do acervo.  Os responsáveis e professores ajudaram na medida do 

possível. Tivemos também a contribuição da Coordenadora do PROFAPPE que nos 

incentivou bastante na realização deste trabalho.  Arrecadamos, com as doações, 

uma boa parte do valor necessário para a compra do acervo do clube, porém foram 

necessários nossos investimentos para comprar todos os livros selecionados pelas 

crianças e necessários para efetivação deste Produto Final. 

Conforme chegavam as contribuições, registrávamos num cartaz o nome, a 

data e os valores doados. Foi uma etapa muito produtiva: aproveitamos para 

trabalhar o sistema monetário, que fazia parte do conteúdo do bimestre. 

Trabalhamos adição, subtração e multiplicação com as cédulas em miniatura, 

utilizadas para representarem os valores doados. 

Nessa fase do projeto, percebemos o quanto ele envolvia e contribuía para 

outras áreas de conhecimentos. Foi grande o resultado dessa etapa; ela contribuiu 

para o reconhecimento das cédulas de nosso sistema monetário; os alunos 

passaram a decompor valores maiores em menores e a operar adição, subtração e 

multiplicação através de cálculos mentais. Aqui, vemos mais uma vez que o trabalho 
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com o clube de leitura teve e tem um potencial interdisciplinar. De repente, se 

realizarmos esse projeto em outra turma, poderíamos tentar fazê-lo de forma mais 

interdisciplinar possível.  

 

 6.5 Quinta etapa – Escolher os livros que fariam p arte do acervo do clube 

“Anjos da leitura” 

 

Figura 5 - Escolha dos livros para o acervo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Essa etapa foi iniciada por uma imensa frustração. Os alunos estavam muito 

envolvidos com a construção do clube e esperavam essa etapa como a melhor. Eles 

precisariam usar seus gostos literários para escolher os livros que fariam parte do 

clube “Anjos da leitura”. 

Estava tudo certo e combinado para irmos à Bienal do livro 2015, visto que a 

turma estava envolvida nesse projeto. A direção nos cedeu as vagas e o ônibus que 

a escola ganhou para participar deste evento. Infelizmente, no dia programado, 

descíamos as rampas da escola ao encontro do ônibus, quando ouvimos os fogos 

(sinal de operação policial na comunidade) e em seguida um intenso tiroteio, que 

ultimamente estava sendo comum acontecer.  

Foi um dos momentos mais difíceis que vivenciamos. Ver a frustração e a 

tristeza nos olhos das crianças por não poderem sair dos portões da escola e da 

comunidade, a fim de participarem de um evento tão grandioso e almejado por 

todos. Tivemos de conter o choro e a vergonha de mais um dia em nosso ambiente 

de trabalho ser necessário nos deitar no chão com nossos alunos para nos 

protegermos dos tiros. Quando acalmou a situação, os pais foram buscar seus filhos 

e também não puderam esconder a tristeza do ocorrido. 
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Então, tivemos que tomar uma atitude para a conclusão dessa etapa. Fomos 

(somente a professora) à Bienal do livro, percorremos todas as editoras que 

atendiam o público infantil e pegamos vários catálogos. 

 No dia seguinte, motivamos os alunos e propusemos que eles se 

organizassem em grupos para selecionarem os livros nos catálogos de algumas 

editoras, pois Solé (1998) afirma que para trabalhar com a leitura por prazer é 

importante que os alunos selecionem os livros que irão ler. Dessa forma, 

demonstramos respeito por seus gostos literários. Foi um bom momento de 

aprendizagem; eles nunca tinham visto um catálogo de livros e explicamos que nos 

catálogos encontravam-se os nomes dos livros e suas sinopses (já havíamos em 

outro momento, fora das etapas, explicado e trabalhado o gênero textual sinopse).  

Eles listaram os livros interessantes daqueles catálogos, levando em 

consideração seus interesses e preferências para a escolha dos livros (APÊNDICE 

A). Após as escolhas, voltamos à Bienal e compramos os títulos selecionados pela 

turma, levando-os para a escola no dia letivo seguinte. A alegria das crianças em 

retirar das caixas e sacolas aqueles livros foi tão grande que nos emocionamos e 

notamos que eles haviam superado a frustração inicial desta etapa. 

Essa etapa contribuiu para a seleção e escolha dos livros. Os alunos 

passaram a escolher o livro não só pela capa, mas lendo a sinopse, ou seja, 

interessados em saber o conteúdo daquele material e se este respeitava a faixa 

etária.  

 

6.6 Sexta etapa – Explorar os livros comprados e or ganizá-los 

 

Figura 6 - Exploração e organização dos livros adquiridos 

  
 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 
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Figura 7 - Exploração e organização dos livros adquiridos (cont.) 

   
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

A exploração física, a análise das ilustrações, a qualidade e o preço dos 

livros fizeram parte dessa etapa. Os alunos ficaram encantados com as cores, 

formas, cheiros e tamanhos dos livros, antes mesmo de ler a história daquele livro.  

A escolha do acervo comprado para o clube de leitura foi da turma e saber 

quanto custou cada livro, bem como as diferenças de preços que poderia haver 

entre os títulos era importante para eles. 

Nessa etapa, os alunos já reconheciam o livro como objeto de prazer. 

Sabiam que através dele poderiam desfrutar de uma história fantástica. Eles 

procuravam os livros que escolheram nos catálogos e no caminho dessa busca, 

encontravam outros que também despertavam os seus interesses. Para Villardi 

(1999), ao selecionarem o livro a ser lido, é o interesse e a maturidade do leitor que 

direcionam a escolha. 

Após a exploração inicial, os livros foram organizados em ordem alfabética; 

colamos uma etiqueta com o símbolo do clube em cada um dos livros, que foram 

numerados pelos alunos.  

Por fim, percebemos claramente a interdisciplinaridade, mais 

especificamente entre as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, nessa etapa de 

trabalho com os alunos. Mesmo não sendo nossa intenção pensar num trabalho 

interdisciplinar com este projeto, ele aconteceu em muitos momentos.  
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6.7 Sétima etapa - Escolha da data da inauguração, conversa sobre o uso 

social do convite e escrita coletiva do convite par a a inauguração do clube 

 

Figura 8 – Escolha da data de inauguração do clube e confecção do convite 

  
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Nessa etapa, trabalhamos as características do gênero textual convite. 

Pedimos anteriormente que levassem convites de eventos de que já haviam 

participado para socializarem nessa etapa. Nós também socializamos alguns 

convites que alguns alunos nunca haviam visto, como convite de formatura e de 

casamento. Eles se sentiram muito motivados. 

Em seguida, conversamos sobre nosso evento – a inauguração do clube 

“Anjos da leitura”. Precisávamos marcar a data e definir quem seriam os convidados 

para confeccionar os convites. 

Os alunos escreveram coletivamente o convite para a inauguração do clube 

de leitura. Nesse momento, atuamos como escriba e registramos na lousa as 

informações fornecidas pelos alunos. Após esse momento, cada aluno confeccionou 

lindos convites com o apoio dos registros. Ao findar da confecção, os alunos 

percorreram a escola, convidando a direção, os professores e alguns colegas para 

participarem do evento. Convites também foram enviados para os responsáveis.   

Decidimos também, nesse dia, as apresentações para nossa festa de 

inauguração. As decisões tomadas foram: um dos alunos socializaria a leitura de um 

livro; a professora apresentaria as fotos das etapas percorridas até a inauguração; a 

turma faria uma peça teatral de um dos livros do acervo e cantaria uma canção que 
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falasse sobre a leitura. Após esse dia, demos início aos ensaios e preparações. 

Reservávamos sempre um tempinho da aula para os preparativos da festa de 

inauguração. 

Ao término dessa etapa, a socialização e confecção de convites contribuíram 

para que os alunos reconhecessem as características desse gênero textual.  

 

6.8 Oitava etapa - Combinar as regras de funcioname nto do clube, fazer uma 

carteirinha de sócio e listar o cardápio da festa 

 

Figura 9 - Combinado de regras do clube, confecção da carteirinha e organização do cardápio 

  
 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Nessa etapa, conversamos sobre a importância de elaborar regras para 

supervisionar as atitudes inadequadas com o livro. Falamos também sobre construir 

uma carteirinha de sócio para identificação dos membros do clube, com o registro 

dos nomes e avaliações dos livros lidos.    

As regras foram elaboradas pelos alunos coletivamente (tendo a professora 

como escriba). Fizemos a carteirinha de sócio e os alunos ficaram empolgados, 

preenchendo inicialmente a ficha de identificação, na qual cada aluno deveria 

preencher o seu nome, a data de nascimento, o nome da escola, o número da 

turma, bem como desenhar a si próprio no campo foto. As regras também foram 

anexadas na carteirinha de sócio do clube (APÊNDICE B). 

Após esse instante, a turma escreveu coletivamente uma lista do cardápio 

que gostaria para a festa de inauguração. Os pais se dispuseram a contribuir, 
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levando um dos itens escolhidos pelas crianças. A turma também combinou preparar 

uma receita especial para os convidados.  

 

6.9 Nona etapa - Fazer uma receita de brigadeiro pa ra a inauguração do clube 

 

Figura 10 - Preparação da receita de brigadeiro 

  
 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Essa etapa foi marcada por uma deliciosa experiência. Decidimos preparar 

uma receita para os nossos convidados na inauguração do clube. A turma escolheu 

brigadeiro. Para facilitar e ficar mais seguro, fizemos uma receita de brigadeiro de 

micro-ondas (ANEXO A).  

Foi uma oportunidade de trabalhar um texto instrucional. Segundo Solé 

(1998), esse tipo de atividade de leitura que nos permite fazer algo concreto é 

completamente significativo e funcional. Os alunos levaram os ingredientes e após 

lavarmos as mãos, seguimos o passo-a-passo para executar a receita. Os alunos 

gostaram muito da experiência e das atividades contextualizadas, e de como essas 

têm ajudado no desenvolvimento do processo de leitura. 

Com essa etapa, os alunos conheceram a funcionalidade de um texto 

instrucional, bem como as características do gênero receita. Além disso, 

percebemos que a atividade teve um caráter interdisciplinar com Língua Portuguesa 

e Ciências.  
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6.10 Décima etapa – Confeccionar marcadores de livr os para dar como 

lembrança da festa de inauguração do clube “Anjos d a leitura” 

 

Figura 11 - Confecção das lembrancinhas 

   
  Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 
 

Conversamos com a turma sobre fazer alguma lembrança para distribuir aos 

convidados em nosso evento. Propusemos fazer marcadores de páginas de livros, 

levamos alguns para exemplificar e mostrar aos alunos que desconheciam a sua 

função. Eles compreenderam a função do marcador. A turma usou toda a sua 

criatividade para confeccioná-los e também não esconderam a ansiedade para 

poder usá-los. 

 

6.11 Décima primeira etapa – Inauguração do clube 

 

Figura 12 - Inauguração do clube 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 
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Essa etapa foi marcada por vários entraves, pois precisou ser remarcada 

várias vezes devido a confrontos armados na comunidade e, em uma das vezes, por 

um problema familiar nosso. Foi difícil escolher o melhor dia para este evento: 

marcávamos o dia, mas sempre contávamos com um “plano b”.  

 Apesar de todos os obstáculos e dificuldades, com certeza foi a etapa mais 

emocionante para todos. Iniciamos a inauguração acolhendo os convidados. Após a 

recepção, uma aluna fez a leitura de um dos livros do acervo do clube, “O homem 

que amava caixas”, de Stephen Michael King. A escolha desse livro foi feita pela 

turma para esse momento inicial do evento. O livro conta a historia de um pai que 

demonstrava o amor pelo filho, construindo brinquedos com caixas de vários 

tamanhos. 

Em seguida, apresentamos aos convidados o projeto do clube de leitura e as 

etapas que percorremos até a inauguração. A apresentação foi feita com o apoio do 

PowerPoint. 

Para incrementar nossa inauguração, a turma apresentou uma peça teatral 

da história de um dos livros do acervo do clube, “Dona Baratinha”, enredo do 

cancioneiro popular brasileiro recontado por Ana Maria Machado, que conta a 

história de uma baratinha que achou uma moeda, pensou que estava rica e poderia 

se casar. Os alunos escolheram esse livro para essa encenação, se empenharam 

muito e foram formidáveis na apresentação da peça.  

Após, os alunos cantaram a canção “Livro mágico”, de Marcia Lisboa. Os 

próprios julgaram-na pertinente para o evento, já que a letra fala sobre as coisas que 

podemos realizar através da leitura de um livro. A canção com certeza é uma forma 

de arte que contribuiu para a sensibilização e para a reflexão dos participantes.  

Após esse momento, os presentes foram convidados a explorar os livros do 

acervo e a visualizar uma lista com os nomes e preços dos livros comprados para o 

clube. Esta foi uma forma de socializarmos o que fora realizado com os recursos 

financeiros obtidos. Não apresentamos as notas (ou cupons) fiscais, pois não 

consideramos necessário, todavia, da próxima vez, pretendemos apresentá-las a fim 

de garantirmos a transparência do processo da melhor maneira possível.  

Em seguida, convocamos cada membro para receber oficialmente a 

carteirinha de sócio do clube “Anjos da leitura”. Muitas fotos foram tiradas pelos pais, 

que muito apreciaram cada momento da inauguração. Convidamos os presentes a 

registrarem uma mensagem sobre o que acharam da construção e da inauguração 
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do clube da turma, em um cartaz (APÊNDICE C). Poucos se sentiram à vontade 

para escrever. Percebemos certo receio por parte dos responsáveis, talvez pela 

pouca escolaridade que muitos apresentam. Mas, mesmo esses que não 

conseguiram registrar naquele papel sua opinião, deixaram seus recados na fala e 

nos olhares. 

Era evidente que aquele projeto aproximou os responsáveis da vida escolar 

dos alunos. Eles também tiveram sua participação e estavam cientes de que teriam 

que continuar participando, já que, a partir daquele dia, os alunos levariam os livros 

para casa e precisariam de alguém no âmbito familiar para incentivá-los e ajudá-los 

quando necessário.  

 Encerramos a inauguração com uma grande mesa de lanches, que foram 

previamente escolhidos pelos alunos para fazerem parte do cardápio do evento. Os 

alunos também distribuíram marcadores de livros para os convidados como 

lembrança daquele evento fantástico. 

 

6.12 Décima segunda etapa – Momentos semanais para a socialização da 

leitura 

 

Chegou o grande momento! Agora, as crianças teriam que escolher o livro 

que iriam ler para desfrutar de uma fantástica história. Eles levavam os livros duas 

vezes na semana. Os momentos de socialização da leitura dos livros eram feitos 

semanalmente. Solé (1998) e Lois (2010) concordam que esses momentos de 

socialização ajudam na construção de sentido sobre o texto e é importante que os 

alunos se sintam à vontade para compartilharem os livros lidos. 

Inicialmente, alguns alunos se mostravam tímidos para ler ou falar sobre o 

livro, mas rapidamente eles foram se sentindo mais confortáveis e se voluntariavam 

para socializar o livro que levavam para casa. Cada semana foi marcada por dois 

momentos que foram registrados por fotos e vídeos. Segundo Villardi (1999), é 

importante não obrigar ninguém a nada nesses momentos de socialização, mas 

atrair, mostrar como tudo aquilo que se está fazendo pode ser bom e divertido.     

Esses momentos poderiam ter sido aproveitados por mais tempo, mas os 

atrasos para as realizações das etapas anteriores por causa dos inúmeros 

confrontos não permitiram um maior aproveitamento. Sugerimos e pretendemos em 

uma próxima oportunidade, realizar esse trabalho no início do ano letivo.    
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6.12.1 Primeira semana - Ler o trecho de que mais g ostou no livro 

 

Figura 13 - Leitura do trecho de que mais gostou no livro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Os alunos se mostraram muito motivados com a oportunidade de ler o trecho 

de que mais gostaram do livro que levaram para casa.  Eles participaram tanto lendo 

como ouvindo a leitura dos trechos preferidos dos colegas. Ficamos surpresos com 

o grande interesse que apresentaram com a leitura dos colegas. Essa atividade 

serviu para aguçar o interesse deles para a leitura dos livros, ajudando-os na 

escolha do próximo livro. É importante que os alunos não sejam obrigados a 

participarem desses momentos, pois pode haver alunos tímidos que não se sintam à 

vontade de socializar a sua leitura com o grupo. 

 

6.12.2 Segunda semana - Fazer uma resenha oral do l ivro 

 

Figura 14 - Elaboração da resenha oral do livro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 
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Iniciamos esses momentos explicando e exemplificando o que era uma 

resenha oral, para que não tivessem dúvidas a respeito desse gênero. Os alunos, 

que se sentiram à vontade, foram à frente para apresentar o livro que leu e fazer 

oralmente uma resenha sobre ele. Esses momentos foram gravados e era 

surpreendente como a turma participava.  

Eles demonstravam muito interesse e atenção quando algum colega ia à 

frente para apresentar. Alunos que antes se mostravam tímidos também se sentiram 

à vontade para participarem. Com esses momentos, os alunos demonstravam um 

avanço na linguagem oral e um vocabulário mais amplo, confirmando o que Smith 

(2003) afirma: esses resultados são consequências das experiências com a leitura. 

  

6.12.3 Terceira semana - Escrever e desenhar a part e de que mais gostou no 

livro 

 

Figura 15 - Escrita e ilustração da parte de que mais gostou no livro 

 
 Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Os alunos preencheram uma ficha de leitura, na qual eles registraram e 

desenharam a parte da história de que mais gostaram. Em seguida, socializaram-na 
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para os colegas, pois, para eles, era muito importante mostrar suas opiniões e 

produções. Nesse sentido, entendemos que é muito mais significativo quando os 

alunos fazem algo para socializar para o grupo. Eles sempre esperavam esse 

momento com muito entusiasmo.  

As atividades com a escrita foram inspiradas nas discussões de Lois (2010) 

e Solé (1998). As autoras defendem que o trabalho com leitura, além de contribuir 

para a formação de leitores, também contribui para a formação de escritores, ou 

seja, ler também pode favorecer a produção textual. 

 

6.12.4 Quarta semana - Fazer uma divulgação oral do  livro lido 

 

Figura 16 - Divulgação oral do livro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Foram momentos muito divertidos e de muitas risadas. Eles usaram muita 

criatividade e humor para fazerem as divulgações, embasados pelos conhecimentos 

prévios que traziam a partir da televisão. Percebemos a euforia e a ansiedade de 

muitos para ler aquele livro que havia chamado a atenção através da divulgação dos 

colegas. Os momentos de socialização eram muito esperados por eles. Levavam os 

livros para lerem em casa e depois ficavam ansiosos para socializá-los. Chegavam 

com os livros nas mãos e um sorriso aberto no rosto. Segundo Lois (2010), 

compartilhar um bom livro estreita os vínculos com a leitura e deixa os alunos mais 

motivados.  
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6.12.5 Quinta semana - Resumir e continuar a histór ia de um dos livros do 

acervo do clube em duplas 

 
 

Figura 17 – Resumo e continuação da história em duplas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 

 

Propusemos atividades de escrita, pois, segundo Smith (2003), a leitura 

ativa a criatividade e aumenta o vocabulário que, por sua vez, ajuda na hora da 

escrita. No primeiro momento da semana, eles escolheram e escreveram em duplas 

um resumo de um dos livros do acervo do clube e compartilharam a leitura dos seus 

resumos para a turma (ANEXO B).  

No segundo momento dessa semana, empreendemos a leitura 

compartilhada da história do livro ”Pedro e as pedras”, de Cherie Zamazing, cujo 

enredo conta a história de um menino que colecionava pedras e adorava pintar 

animais nestas, até descobrir como torná-las reais. Na sequência, os alunos, em 

duplas, escreveram a continuação da história do livro lido e compartilharam com os 

colegas o resultado criativo que construíram (ANEXO C).   

Esses momentos resultaram em produções maravilhosas, além de 

demonstrarem sua compreensão leitora e também muita criatividade na hora da 

escrita. O fato de essas atividades terem sido confeccionadas em dupla favoreceu 
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uma troca de reflexões sobre a escrita. Os alunos compartilhavam entre eles os 

conhecimentos que já tinham de acordo com o nível de escrita. Acreditamos que 

nesse trabalho de desenvolver a criatividade e a compreensão leitora é importante 

não pressioná-los e cobrá-los quanto à escrita perfeita. Até porque, segundo Smith 

(2003), os autores ensinam como escrever aos leitores, além disso, a prática da 

leitura colabora para a aprendizagem das convenções ortográficas, bem como 

gramaticais. Numa outra oportunidade, esperamos um trabalho com mais momentos 

de compartilhamentos e socializações a fim de constatarmos a afirmação do autor 

supracitado. 

 

6.12.6 Último momento - Fazer coletivamente um resu mo escrito de um dos 

livros do acervo do clube e divulgá-lo para algumas  turmas da escola 

 

Figura 18 - Elaboração do resumo coletivo e divulgação na escola 

  
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 
 

Pensando ainda sobre as contribuições que as práticas de leitura exercem 

sobre a escrita, foi planejado esse último momento. Os alunos escolheram um dos 

livros do clube para fazermos a leitura compartilhada e após, um resumo coletivo do 

livro a fim de divulgá-lo, recomendando-o para algumas turmas da escola. O livro 

escolhido foi “Romeu e Julieta”, de Ruth Rocha, que conta a história de uma 

borboleta azul e outra, amarela. Elas não podiam se misturar e viviam em canteiros 

separados por cores.  

Nessa atividade, os alunos atuaram instigando outros alunos a entrarem no 

mundo da leitura. Acreditamos que o prazer da leitura deva ser compartilhado com o 

outro, pois a educação deve contribuir para o desenvolvimento da autonomia. Além 

disso, cremos no poder persuasivo do discurso de uma criança em relação a outras.  

É inegável o quando os alunos ampliaram seus conhecimentos sobre leitura 
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e, consequentemente, sobre a escrita com as práticas de leitura desenvolvidas 

nesse projeto. Eles se sentiam confiantes e à vontade para participarem das 

atividades propostas. Essa foi uma atividade fundamentada na proposta de Solé 

(1998), pois segundo a autora, fazer um resumo ajuda o aluno na compreensão da 

leitura.  

   

6.13 Décima terceira etapa – Festa de encerramento do clube “Anjos da leitura” 

 

Figura 19 - Festa de encerramento do clube 

 
  Fonte: Arquivo pessoal da autora (2016). 
 

Para encerrar as atividades do clube de leitura da turma, foi marcada uma 

grande festa com comidas, brincadeiras, danças e a escolha do livro que cada uma 

levaria para ser somente seu. Os alunos foram sorteados para escolherem os livros, 

para que não ocorressem desentendimentos, pois existiam livros do clube que eram 

disputadíssimos. Esse momento foi surpreendente, pois alunos que gostavam de um 

determinado gênero literário, na hora de escolher o livro, optaram por livros de 

outros gêneros. O clube serviu para ampliar seus gostos, pois com os momentos de 

socialização, muitos alunos foram instigados a ler vários tipos de livros, assim como 

afirma Lois (2010) e Solé (1998). 

Esse evento aconteceu no último dia de aula e foi difícil conter as lágrimas. 

Esse projeto foi tão envolvente e nos aproximou tanto que quando as crianças 

perceberam que estava acabando aqueles momentos de trocas e experiências, 

choraram muito. Não queriam que acabassem. Não queriam entrar de férias. 

Descemos com eles pelas rampas da escola para entregá-los aos seus 

responsáveis e os pais ficaram comovidos pelo motivo daquele choro coletivo. Foi 

uma dolorosa despedida. No entanto, saíamos dali com a certeza que deixamos 

alunos mais confiantes e motivados não apenas em relação à leitura. Fizemos nosso 

trabalho e os resultados foram grandiosos!       
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O presente trabalho foi inspirado na metodologia por projetos e almejou 

desenvolver um clube de leitura para proporcionar o acesso a livros variados nos 

ambientes escolar e familiar aos alunos. Nosso intento foi despertar o interesse pela 

leitura, que ela fosse prazerosa e relevante. O projeto teve a participação ativa de 

alunos e professora, que inclusive também foi aprendiz neste processo.  

A execução das etapas para a construção do clube de leitura deu condições 

para que nossos alunos aprendessem a ler lendo textos significativos, assim como 

Smith (2003) e Jolibert (1994) defendem. Este trabalho ampliou os conhecimentos 

de nossos alunos sobre a leitura, despertando o interesse deles sobre ela. A leitura 

passou a ter um lugar importante nas aulas, uma vez que os alunos passaram a 

compreender o valor e os objetivos da leitura. Solé (1998) aborda que a leitura tem 

mais sentido quando sabemos os nossos objetivos em relação a ela.  

Refletindo sobre os escritos de Jolibert (1994) e Smith (1999, 2003), 

entendemos que a leitura dá significado a algo escrito e para atuar de acordo com 

essa concepção é necessário trabalhar textos reais (textos que circulam na 

sociedade) e não a partir de textos feitos para quem está aprendendo a ler, uma vez 

que os mesmos não fazem sentido para a realidade dos alunos. Fica difícil 

desenvolver o hábito e gosto pela leitura com textos sem sentido. 

Com o objetivo de trabalhar a leitura de maneira prazerosa, entendemos 

com Villardi (1999), Lois (2010) e Solé (1998) que a literatura consiste em uma 

ferramenta muito eficaz para desenvolver o gosto de ler. A literatura não só está 

ligada à fantasia, como também à arte e à cultura, ajudando a ampliar os 

conhecimento e horizontes para uma sociedade melhor.  

Este trabalho oportunizou aos nossos alunos a escolherem os livros que 

fariam parte do acervo do clube de leitura, respeitando os seus interesses e 

necessidades. Isso foi a chave para o sucesso desse trabalho. Ter um material de 

leitura que não foi escolhido pela escola, ou apenas pela professora, demonstrou 

aos alunos o respeito por seus gostos literários e suas culturas.  

Trabalhar com leitura dentro da proposta desse projeto teve várias 

consequências satisfatórias, dentre elas: o aumento do vocabulário, o 

desenvolvimento da comunicação oral e o aprimoramento da escrita, com produções 

textuais mais criativas. Atingimos resultados além dos esperados com este trabalho. 
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Os alunos ficaram mais motivados nas aulas, se tornaram ouvintes melhores e 

chegavam à sala de aula sempre querendo compartilhar uma leitura ou o que 

aprendeu com ela. Infelizmente, por causa dos confrontos que acorreram ao longo 

desse Produto Final, os alunos não puderam desfrutar mais das socializações do 

clube de leitura. 

Através de suas atitudes, os alunos deixaram claro o propósito de suas 

leituras. Liam para desfrutar e socializar uma boa história, para ampliar seus 

conhecimentos em diferentes áreas e liam, sobretudo, para se divertir. Os livros 

viraram brinquedos, objetos de diversão. Vale ressaltar que essas crianças, que 

vivem em situações de risco social, em meio a armas e drogas, descobriram uma 

maneira de mudar a rotina das suas vidas com a companhia dos livros nesse 

projeto.  

 A comunicação e relação com os responsáveis também sofreram alterações 

positivas com esse trabalho. Eles passaram a compreender a importância de 

estimular o desejo de ler, até antes mesmo de saber ler convencionalmente. Muitos 

se mostraram parceiros nesse trabalho e reconheceram as mudanças e avanços dos 

alunos através desse projeto. 

Trabalhar com as concepções de um projeto de ensino permitiu a 

contextualização da aprendizagem. Embora a interdisciplinaridade não tenha sido 

foco deste trabalho é inegável o quanto ela estava presente, levando-nos a refletir 

que faltou pensar nesse Produto Final de maneira interdisciplinar, pois, 

compreendemos que a integração entre as diferentes áreas do conhecimento facilita 

a aprendizagem dos alunos.  

A partir das observações e análises dos resultados, percebemos que é 

possível realizar um trabalho que contribua para a formação de leitores de uma 

maneira prazerosa e significativa. Ressaltamos que, os instrumentos que 

comprovarão e responderão a problemática deste trabalho, ainda acontecerão ao 

longo da vida desses alunos. As avaliações do MEC e da Prefeitura do Rio de 

Janeiro serão alguns desses instrumentos. 

Mesmo em meio a vários entraves por conta do contexto em que a escola 

está inserida, os resultados foram produtivos e os objetivos de despertar o gosto e 

interesse pela leitura, contribuir para formação de leitores e socializar leituras foram, 

sem dúvidas, atingidos. 

 Porém, é importante salientar que para a realização das atividades 
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apresentadas e para obter os resultados almejados, foram necessários 

investimentos que a escola não oferece ou, quando oferece, o faz de maneira 

limitada, cabendo ao professor buscar meios e recursos para desenvolver um 

trabalho como este em uma escola com poucos investimentos. 

Ressaltamos que alguns docentes apoiaram o desenvolvimento deste 

projeto de diferentes maneiras. Cremos que o projeto tenha inspirado esses 

professores, pois ele mostrou a importância de realizar um trabalho de formação de 

leitor e de ter materiais, mais especificamente, livros de diferentes gêneros textuais. 

Salientamos, também, que muitos professores também foram à Bienal para adquirir 

livros, disponibilizando-os na sala de aula.  

 Um dos momentos fundamentais do projeto foi quando a turma compartilhou 

o resumo do livro “Romeu e Julieta” de Ruth Rocha aos alunos de outras turmas. Foi 

um momento em que uma turma pôde demonstrar autonomia, socializando uma 

experiência que foi satisfatória para ela e contribuindo para que outros 

mergulhassem no universo da leitura.   

Recomendamos este projeto para outros profissionais, cientes de nosso 

compromisso de formar cidadãos críticos. Não há como formar cidadãos críticos e 

agentes de transformação social sem formar leitores, pois ler o mundo e entendê-lo 

é muito importante para transformá-lo em um lugar melhor.  Não só o 

recomendamos, como pretendemos desenvolver esse projeto com outras turmas.  

Logo, a fim de refletir e desenvolver práticas que contribuam para a 

formação de leitores se faz necessário trabalhar a diversidade de gêneros literários, 

levando em conta as preferências dos alunos. Para gostar de ler, é essencial ter 

acesso a bons materiais, bem como levar a efeito um trabalho ativo na construção 

do sentido da leitura e do compartilhamento e troca de impressões sobre os textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
  

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília, DF, 
1997. 
 
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana 
Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco e Mário Corso. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
JOLIBERT, Josette. Formando crianças leitoras. Volume I. Porto Alegre: Artmed, 
1994. 

 
LOIS, Lena. Teoria e prática na formação do leitor: leitura e literatura na sala de aula. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. Metodologia da pesquisa para o 
professor pesquisador. 2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 

 
MOURA, Daniele. Pedagogia de Projetos: Contribuições para Uma Educação 
Transformadora. Disponível em: > 
http://www.pedagogia.com.br/artigos/pedegogiadeprojetos/index.php?pagina=0>. 
Acesso em: 06 de janeiro de 2016. 

 
SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do 
aprender a ler. Trad. Daise Batista. Porto Alegre: Artmed, 2003.  
 
______. Leitura Significativa. Trad. Beatriz Affonso Neves. 3.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 1999. 

 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Tradução Cláudia Schiling. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 

 
SOUZA, Marcelle. Estudantes do 3º ano têm nível baixo de leitura em 20 Estados. 
Disponível em: < http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/17/alunos-de-8-anos-
tem-nivel-baixo-de-leitura-em-20-estados.htm >. Acesso em: 20 de setembro de 
2015. 
 
TELLES, Lília. 70% dos brasileiros não leram em 2014, diz pesquisa da Fecomercio-RJ. 
Disponível em:  < http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/04/70-dos-
brasileiros-nao-leram-em-2014-diz-pesquisa-da-fecomercio-rj.html >. Acesso em: 20 
de setembro de 2015.  

 
VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler e formando leitores para vida inteira. 
Rio de Janeiro: Qualitymark/Dunya, 1999. 

  
   
 
  
 
   



48 
  

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Lista dos livros do acervo do clube “A njos da leitura” 

 

1. “A cidade dos carregadores de pedras”, de Sandra Branco. Editora Cortez.  

R$ 10,00 

2. “Alice no país das maravilhas”. Clássicos ilustrados da Editora Girassol.       

R$ 10,00 

3. “Amazônia”, de Ellen Pestili. Editora Cortez. R$ 10,00 

4. “A princesa e o sapo”. Clássicos ilustrados da Editora Girassol. R$ 10,00 

5. “As aparências enganam”, de Tatiana Belinky. Editora Cortez.  R$ 15,00 

6. “Até as princesas soltam pum”, de Ilan Brenman. Editora Brinque-Book.       

R$ 29,00 

7. “Beijo de Bicho”, de Rosângela Lima. Editora Cortez. R$ 10,00 

8. “Boca de piranha”, de Denise Rochael. Editora Cortez. R$ 10,00 

9. “Branca de neve e os sete anões” Clássicos ilustrados da Editora Girassol.  

R$ 10,00 

10. “Casa de bicho”, de Carla Caruso. Editora Cortez. R$ 14,00 

11. “Dona Baratinha”, recontado por Ana Maria Machado. Editora FTD. R$ 38,00 

12. “Enrolados”. Clássicos ilustrados da Editora Girassol. R$ 10,00 

13. “Escola de chuva”, de James Rumford. Editora Brinque-Book. R$ 33,00 

14. “O colecionador de águas”, de Elaine Pasquali Cavion. Editora Cortez.          

R$ 10,00 

15. “O corpo humano”, de Richard Robinson. Editora Ciranda Cultural. R$ 10,00 

16. “O homem que amava caixas”, de Stephen Michael King. Editora Cortez.     

R$ 29,00 

17. “O mais forte e o mais fraco”, livro da Editora Ciranda Cultural. R$ 10,00 

18. “O menino que devorava livros”, de James Misse. Editora Pé de Letra.         

R$ 15,00 

19. “O mundo de cabeça pra baixo”, de Jonas Ribeira. Editora Cortez. R$ 10,00 

20. “Os maiores e menores”, livro da Editora Ciranda Cultural. R$ 10,00 

21. “O planeta Terra”, livro da Editora Ciranda Cultural. R$ 10,00 

22. “O primeiro arco-íris”, de Su Box. Editora Brinque-Book. R$ 15,00 

23. “O Rei Leão”. Clássicos ilustrados da Editora Girassol. R$ 10,00 
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24. “Pedro e as pedras”, de Cherie Zamazing. Editora Vale da Letras. R$ 15,00 

25. “Puns, punzinhos e pumpunzões”, de Almir Correia. Editora Cortez. R$ 20,00 

26. “Regiões Polares”, livro da Editora Ciranda Cultural. R$ 10,00 

27. “Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa”, de Márcia Noêmia Guimarães. Editora 

Cortez. R$ 20,00 

28. “Romeu e Julieta”, de Ruth Rocha. Editora Salamandra. R$ 27,00 

29.  “Segredos do nosso corpo”, livro da Editora Ciranda Cultural. R$ 10,00 

30. “Tem gente que acredita. E você? De Dulce Seabra. Editora Cortez. R$ 15,00 

31. “Zoom! O mundo invisível das... Aves” livro da Editora Girassol. R$ 10,00  

Total: R$ 465,00 
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APÊNDICE B – Carteirinha de sócio do clube “Anjos d a leitura” 
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APÊNDICE C – Cartaz sobre o que os convidados achar am da inauguração do 

clube “Anjos da leitura” e do projeto 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Receita de brigadeiro de micro-ondas 

  

RECEITA DE BRIGADEIRO DE MICRO-ONDAS 

  

INGREDIENTES 

   

• 1 LATA DE LEITE CONDENSADO 

• 1 COLHER DE SOPA DE MANTEIGA 

• 3 COLHERES DE SOPA DE ACHOCOLATE EM PÓ 

• GRANULADO A GOSTO 

 

MODO DE PREPARO 

  

1.  NUMA VASILHA GRANDE DE VIDRO, MISTURE TODOS OS INGREDIENTES E 

LEVE AO MICRO-ONDAS, NA POTÊNCIA MÁXIMA, POR 3 MINUTOS. 

2. RETIRE, MEXA VIGOROSAMENTE E LEVE NOVAMENTE AO MICRO-ONDAS 

POR MAIS 3 MINUTOS. RETIRE, VOLTE A MEXER E ESPERE ESFRIAR. 

3.  EM COPINHOS DESCARTÁVEIS, DISTRIBUA O BRIGADEIRO E POLVILHE 

COM O GRANULADO.    

 

Disponível em: http://m.tudogostoso.com.br/receitas/456-brigadeiro-de-microondas 
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ANEXO B – Resumo feito por uma dupla de alunos sobr e um dos livros do 

acervo do clube 
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ANEXO C – Continuação da história feita por uma dup la de alunos sobre um 

dos livros do acervo do clube 

  
 

 


