
 
 

 
Sugestões de atividades para os Dias Temáticos 

 

 
01 - O contador de histórias: 

Levamos até a escola um "contador de histórias". Iniciamos com uma atividade 

em que seria primeiramente apresentada uma história criada com a participação dos 

alunos das séries inicias, onde o contador começa a história contando à vontade de 

Deus sobre todas as coisas.  

O alvo a ser atingido com o contador de História é trabalhar a imaginação da 

criançada com uma história interativa na qual, todos participam e despertem nelas o 

prazer na história. O contador entra no local batendo um bumbo, chamando a atenção 

imediata da criançada. 

Durante todo o conto, os alunos são convidados a participarem interativamente 

da história como narradores e personagens. 

 

02 - A biblioteca ambulante: 

Montar nas salas de aula e auditórios das séries iniciais suportes contendo livros 

pré-selecionados para cada faixa etária. Assim possibilita o aluno o acesso aos livros, 

sendo utilizado entre uma aula e outra para ser exercitada a leitura. 

 

03 - A gincana de leitura: 

Premiar o aluno que lesse a maior quantidade de livros, sendo premiado 

independentemente da quantidade de páginas. Estimulando assim o hábito da leitura 

diária. Sabemos que a princípio poderia parecer simples disputa, mas no andamento da 

semana, em nossa experiência, as professoras ficaram surpresas com a motivação dos 

alunos a cada momento de uma nova leitura.  

 
04 - A hora do conto  

Leitura do conto e exposição com enfoque no autor e suas obras.  

 

05 - Leituras de clássicos da literatura  



Leitura de diferentes clássicos da literatura e apresentações teatrais dos mesmos, 

realizados pelos alunos, roda de leitura. 

 
 
06 – Sarau literário 
 
07 – Personificação da biografia do autor estudado. 
 
08 - Oficina de Poesia 

Desenvolver o gosto pela leitura e a escrita, trabalhando a pontuação, 

acentuação, ritmo e voz etc. 

Parceiro Poeta Luiz Aparecido (Acalanto) 

 

 

09 - Oficina de Teatro 
Parceiro Gerupos Cigannus (Secretaria Municipal de Cultura do Município), 

Projeto Baú Magico 

 

 

10 - Elaboração de um painel com textos literários e informativos. 

 Este painel será elaborado pelos alunos, de acordo com as orientações dos 

professores, em que deve conter todos os textos estudados pelos discentes, bem como 

informações importantes. 

 

11 - Visitas a biblioteca do município.  

Identificar seu surgimento, resgatando as origens do lugar, bem como do bairro 

onde a escola está localizada. 

 

12 – Valorização dos autores tocantinenses. 
Trabalhar as obras de nossos autores com os alunos, em forma de paródia, teatro, 

poema, incentivando os mesmos a escreverem textos, fazendo sua própria biografia. 

 

13 – Leituras dramatizadas utilizando fantoches 
O uso dos fantoches causa uma grande concentração ao público, uma vez que 

para os alunos apresentarem, eles devem montar a estória e depois fazer leitura das 

falas, sendo um momento de grande interação entre eles. 

 

14 – Jornal Falado 
 

15 - Júri simulado 
 

16 – Sarau Literário 
 Propor ao grupo a idéia de apresentar um Sarau Literário - apresentação de 

poesias, utilizando diferentes autores.  

Durante a realização do Sarau, os professores podem fazer apresentações de 

teatro, danças, declamações e outras. 

  

17 - Roda de leitura de texto diversificado.                                       
 
18 - Leitura em grupo: silenciosa e compartilhada. 



 
19 - Oficina de textos  
  A partir de temas específicos e estratégias lúdicas os alunos terão a oportunidade 

de colocar em prática os conhecimentos adquiridos anteriormente em suas produções. 

 
20 - Criação de texto com a caixa de palavras. 
 
21 – Contação de histórias com aplicações. 
 Desenho e pintura, interpretação de personagens e identificação com 

personagens. 

 

22 – Trabalho com colagens e recortes a partir de temas variados 
 Exposição dos cartazes confeccionados, montagem de murais. 
 

23 – Ciranda da Leitura 
 O grupo de reúne para a troca de livros, trabalhando as diversas leituras e 

interpretação de uma mesma história de forma compartilhada. 

 

24 - Leituras diversificadas  
Trazidas pelos pais de alunos: receitas, bulas, bilhetes, jornais, etc. 

 

25 - Noite do autógrafo 
 
26 - Hora do riso: Piadas, parlendas, trava-línguas 

  
27 – Soletrando 
 
28 - Mural de indicação de Leitura 

Será disponibilizado um mural no pátio da escola por ano/serie, onde os alunos 

receberão fichas com as seguintes dizeres: “Livro 

Indicado____________________________ porque__________________________”, 

que deverão preencher com o nome do livro lido e indicar aos amigos, justificando a 

indicação. As fichas são colocadas no mural para que todos da turma tenham acesso às 

mesmas. 

 

29 - Rodas de Leituras pata Distinguirem Gêneros Textuais. 

Agrupar os alunos por gêneros textuais com pelo menos quatro (04) tipos de 

gêneros, os quais terão acompanhamento dos professores e de toda equipe pedagógica 

onde posteriormente os alunos farão a apresentação dos trabalhos desenvolvidos dentro 

de cada gênero para todo grupo. 

 

30 - Produção textual e Leituras através de Dobraduras 

Distribuir papel em branco pra os alunos fazerem dobraduras diversas e depois 

das dobraduras prontas fazer a exposição e solicitar que os alunos produzam textos 

envolvendo pelo menos cinco (05) das dobraduras expostas, depois dos textos 

produzidos fazer a leitura dos mesmos para todo público. 

 

 

 

 



31 - Tarde literária  
Estudos sobre autores da literatura infantil brasileira, através de pesquisas, 

estudos e amostragem de manifestações artísticas. 

 

32 – Exposição Literária 
Com amostragem dos estudos desenvolvidos nos dias temáticos anteriores, 

contemplando as áreas sócio afetiva, psicomotora, cognitiva e das ciências da natureza e 

humanas. 

 Nesta data será realizada uma exposição dos trabalhos produzidos nas edições 

anteriores divididos por autores. Os participantes poderão conhecer mais sobre os 

gêneros textuais e autores de literatura infantil, através de diversos textos e linguagens 

artísticas. Serão convidados para participar do evento, alunos, familiares e toda 

comunidade escolar. Serão montados stands de produções, onde os alunos ficarão 

responsáveis por apresentar toda exposição para os convidados. 

 

Segundo Barthes (2002, p.26) o prazer do texto não acontece forçadamente, mas 

este pode muito bem assumir o prazer de uma forma livre e a deriva do leitor. Como em 

uma brincadeira. 

 

Araguaína, 30 de janeiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta data realizaremos oficinas onde cada turma vivenciará as seguintes etapas: 

1. O responsável pela oficina planejará momento de apresentação da vida do autor 

tema da sua oficina. Projetará uma estratégia interessante que retratará os fatos 

mais importantes da trajetória desse artista (vídeo, data show, teatro  de 

fantoches, poesia , musica,  cordel). 

2. No segundo momento, responsável pela oficina fará a leitura de uma das 

principais obras do artista em questão.  

3. Logo após, os participantes serão convidados a produzir elemento que faça parte 

do contexto da história lida (poesia, reconto, dramatização, paródia, fantoche de 

personagens, painel ,etc.). 

 


