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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PROJETO AMIGOS DA ESCOLA /2012 

TEMA: O Valor da Leitura 

1. Sugestões de atividades para leitura no Espaço Doméstico  

O incentivo da família deve ser fundamental nesse processo, sendo a 
mediadora entre a criança e o livro. O objetivo é levar a família a participar de 
momentos de leitura com as crianças. A escola deverá oportunizar às famílias 
o acesso aos livros, fomentando o incentivo à leitura no espaço doméstico. 
Atividades sugeridas:  

a) Sacola da Leitura - disponibilizar uma sacola com livros diversos 
que deverão ser levados para casa do estudante. Sugerir que os 
familiares/responsáveis leiam com as crianças. As leituras 
poderão ser socializadas no espaço escolar; 

 
b) Campeonato de leitura em família - sugerir campeonatos de 

leitura que envolva os familiares/responsáveis. Pode-se 
estabelecer o campeonato entre os membros da família, ou até 
mesmo entre as famílias da escola. 

 
c) Troca de Livros – estabelecer projetos com as famílias dos 

alunos que favoreça a troca de livros. 
 
d) Piquenique da Leitura – promover em espaço público, ou 

mesmo no ambiente escolar um “Piquenique da Leitura”. As 
crianças acompanhadas dos pais e/ ou responsáveis deverão 
organizar um lanche coletivo onde estarão indicando livros, 
promovendo troca de leitura, realizando trocas ou empréstimos, 
declamações de poesias, trovas, literatura de cordel. 

 

 

2. Sugestões de atividades para leitura no Espaço Social 

A nossa proposta para 2012 é que seja mobilizada a leitura nos diversos 
espaços sociais. Propomos o titulo “Leia Tocantins”, cujo objetivo é difundir 
a importância da leitura nos distintos espaços sociais: 

a ) Lendo no ônibus –Firmar parcerias com empresas de transporte 
coletivo ou transporte municipal, para oportunizar aos passageiros 
espaços de leitura. Disponibilizar material informativo/educativo das 
diversas instituições: PROCON, DETRAN, Secretaria da Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente, jornais que são veiculados 
gratuitamente.  
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b) Campeonato de leitura entre servidores das Diretorias 
Regional de Ensino, Seduc e Secretarias Estaduais e Municipais 
Sugerir campeonatos de leitura que envolvam os familiares. Pode-se 
estabelecer o campeonato entre os membros da família, ou até 
mesmo entre as famílias da escola. 
 
c) Troca de Livros – estabelecer projetos com as famílias dos 
alunos que       favoreçam a  troca de livros. 
 
e) Piquenique da Leitura – promover em espaço público, ou 
mesmo no ambiente escolar, um “Piquenique da Leitura”. As crianças 
acompanhadas dos pais e/ ou responsáveis deverão organizar  
lanches coletivos, quando estarão indicando livros, promovendo troca 
de leitura, realizando trocas ou empréstimos, declamação de 
poesias, trovas e literatura de cordel. 
 
f) Rede Social de Leitura - Promover uma Rede Social de Leitura, 
de modo a reunir leitores de várias partes do Estado para trocar 
experiências e informações sobre livros lidos, ou buscar informações  
de novas  leituras .  

 
3. Sugestões de atividades para leitura no Espaço Escolar 

 

            a) Sarau Literário 
 Propor ao grupo a ideia de apresentar um Sarau Literário e 

apresentação de poesias, utilizando diferentes autores.  
Durante a realização do Sarau, os professores podem fazer 

apresentações de teatro, danças, declamações e outras. 
 
            b) Ciranda da Leitura 
 O grupo se reúne para a troca de livros, trabalhando as diversas leituras 
e interpretação de uma mesma história de forma compartilhada. 
 

           c) Rodas de Leituras para distinguirem Gêneros Textuais. 
Agrupar os alunos, por gêneros textuais, com pelo menos quatro tipos 

de gêneros, os quais terão acompanhamento dos professores e de toda equipe 
pedagógica; posteriormente, os alunos farão a apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos dentro de cada gênero para todo grupo. 

 
           d) 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 a produção de textos, 
envolvendo, pelo menos, cinco das dobraduras expostas. No final, realizar a 
leitura dos mesmos para todo o público. 

 
         
 
 

   e) Tarde literária  
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Estudos sobre autores da Literatura Infantil Brasileira, através de 
pesquisas, estudos e amostragem de manifestações artísticas. 

           f) Exposição Literária 
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: os alunos ficarão responsáveis por apresentar toda a exposição 
para os convidados. 

 
g) Elaboração de um painel com textos literários e informativos. 

 Este painel será elaborado pelos alunos, de acordo com as orientações 
dos professores deve conter todos os textos estudados pelos discentes, bem 
como informações importantes. 

 
h) 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. 
 
 

I) Visitas a biblioteca do município.  
Identificar seu surgimento, resgatando as origens do lugar, bem como do 

bairro onde a escola está localizada. 
 
 
j) 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. 
 

l) Personificação da biografia do autor estudado. 

 Na data, realizar 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, 
datahow, teatro  de fantoches, poesia , música,  cordel). 

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

das principais obras do artista em questão. 
 

3. Logo após, os participantes serão convidados a produzir um texto sobre 
o contexto da história lida (poesia, reconto, dramatização, paródia, 
fantoche de personagens, painel etc.). 
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m) Sala de Leitura seguem algumas técnicas para sala de leitura:                                                                                              

 
Técnica 1- Leitura interrompida 

 
Apresentar um texto para ao aluno ler. Interromper logo após a leitura do 
primeiro ou segundo parágrafo e perguntar: Que tipo de texto é este? Qual o 
assunto tratado? Para quem foi escrito? Para que o autor o escreveu? Como 
você acha que vai terminar? Ler mais um trecho e interromper novamente: 
Você continua pensando a mesma coisa, ou agora você tem alguma ideia 
diferente? O que fez você ter uma nova ideia? E agora, como você acha que 
vai terminar? As perguntas devem ser específicas de acordo com cada tipo de 
texto, por exemplo, numa narrativa: você concorda com as atitudes de 
determinada personagem? Qual será o desfecho do conflito? Não deve haver 
mais que duas interrupções para não tirar o prazer da leitura e para não perder 
o fio da meada. 
 

Técnica 2 - Completar lacunas 
Apresentar um texto com lacunas para que o aluno, ao ler silenciosamente, 
possa preenchê-las com palavras que julgar adequadas. Os parágrafos iniciais 
não devem apresentar lacunas, porque o aluno necessita da introdução 
completa para quer possa deduzir posteriormente as palavras que faltam. Nas 
primeiras vezes devem ser deixadas poucas lacunas, de quatro a sete, num 
texto de uma página, e estarão substituindo preferencialmente, substantivos. 
Com a prática, o número de lacunas pode ser aumentado e, gradativamente 
substituirão outras classes gramaticais. 
 
 

Técnica 3 - Palavras / frases / trechos que não pertencem ao texto 
Inserir palavras, frases ou pequenos trechos alheios ao texto, os quais serão 
identificados pelos alunos. Neste caso, também, a quantidade deve ser 
pequena no início, duas palavras, uma frase ou um trecho são suficientes. Ao 
ler o texto, o aluno seleciona o que está fora do contexto, ele pode sublinhar 
colorir ou riscar a expressão não pertinente ao texto. 
 
 

Técnica 4 - Encaixes de palavras / frase / trechos 
Retira-se do texto (meio ou final) expressões, deixando o espaço em branco. 
Abaixo, ou antes, do texto, coloca-se as expressões retiradas entre outras 
semelhantes. O aluno escolhe e assinala as expressões que preenche 
adequadamente os espaços vazios. 
 

Técnica 5 - Perguntas antecedendo a leitura 
As perguntas têm o objetivo de despertar o interesse em relação a uma 
determinada informação, de orientar a leitura. Antes de apresentar o texto, 
fazer algumas perguntas para o aluno responder oralmente. As perguntas são 
específicas e devem ter um conteúdo não conhecido pelo aluno. Em seguida, 
apresentar o texto contendo dados necessários. No final, discutir as questões 
iniciais. 
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Técnica 6 - Correspondência título / texto 
Apresentar um título e dois ou três textos. Após ter lido cada um deles, o aluno 
diz qual é o correspondente a cada título. Outras possibilidades: Apresentar 
dois ou três títulos e um texto para o aluno indicar qual é o título que 
corresponde ao texto; apresentar vários títulos e vários textos para fazer a 
correspondência entre eles. Nesses casos, deve haver alguma semelhança 
entre os títulos e os textos, com as informações necessárias para a escolha. 
 

Técnica 7 - Correspondência manchete / notícia 
Recortar as manchetes de algumas notícias. Colocá-las todas juntas numa 
folha de papel. Colar as notícias correspondentes todas juntas, porém numa 
ordem diferente das ordens das manchetes. O aluno faz a correspondência das 
manchetes com as notícias. 
 

Técnica 8 - Correspondência ilustração / conteúdo 
Apresentar uma ilustração e dois ou três textos. Após ter lido cada um dos 
textos, o aluno indica a ilustração correspondente. Outra possibilidade é 
apresentar duas ou três ilustrações e um texto, deve ser apontada a ilustração 
que corresponde ao texto. 
 

Técnica 9 - Correspondência trecho / texto 
Dar um pequeno trecho (um ou dois parágrafos) e três textos diferentes para 
serem lidos. O trecho selecionado deve se relacionar apenas a um dos textos. 
 
  Técnica 10 - Correspondência trecho / livro 
Dar um trecho de um determinado livro. Dar ao aluno quatro ou cinco livros 
para que ele descubra de qual livro foi retirado o trecho, ou a que livro pertence 
aquele trecho. 
 

Técnica 11 -  Falso ou verdadeiro 
Apresentar uma tabela, gráfico, mapa, tira de história em quadrinhos ou foto e 
pedir para o aluno observar todos os detalhes. A seguir, o aluno lê algumas 
informações relativas aos textos e assinala qual informação é verdadeira ou 
falsa. Pode-se, também, pedir que justifiquem sua escolha. 
 

Técnica  12-   Sequenciar partes do texto 
Prepara numa folha um texto montado com frase ou trechos, fora de ordem. O 
aluno recorta os pedaços e cola na ordem certa. Variação: pegar uma 
entrevista, recortar as perguntas e colocá-las numa folha de papel, também 
fora de ordem, o aluno deve fazer a correspondência resposta/pergunta e, se 
for possível, colocar as perguntas em ordem. 
 

Técnica  13 -  Classificação 
Dar vários textos pequenos e sem títulos para serem lidos e classificados de 
acordo com um ou mais critérios diferentes ao conteúdo. Ex.: apresentar dois 
textos sobre animais, dois sobre flores e outros dois sobre alimentação, todos 
misturados. Pedir ao aluno que leia todos e agrupe-os do jeito que achar 
melhor. Atenção! O aluno pode descobrir outros critérios e realizar a 
classificação de outra forma. Nesse caso, é bom pedir que explique como fez o 
agrupamento. 
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n) - 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. 

 

o)  - A gincana de leitura: 

Premiar o aluno que ler 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.  

 
p) - Mural de indicação de Leitura 

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

Estudos sobre autores da literatura infantil brasileira, através de 
pesquisas, estudos e amostragem de manifestações artísticas 

 
Círculos de debates temáticos para o Ensino Médio (Grupos de Reflexão): 
 

1- Leituras tecnológicas: novos suportes ao texto literário  
 

As novas tecnologias vêm permitindo abordagens diferentes nos modos de 
produção, distribuição e recepção do texto literário. A utilização de interfaces e 
espaços virtuais como blogs, redes sociais e aplicativos para leituras móveis 
pode transformar o ato de ler ou apenas oferecem novas possibilidades para se 

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

4. 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, 
datashow, teatro de fantoches, poesia , musica,  cordel). 

5. No segundo momento, responsável pela oficina fará a leitura de uma das 
principais obras do artista em questão.  

6. 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). 
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aumentar o contingente de leitores? Este simpósio tem o objetivo de apresentar 
e discutir a literatura no contexto da chamada Revolução Digital. 

 
2- Performance poética e provocação ao leitor 

O simpósio traz à discussão as intervenções poéticas que, mesclando a 
palavra a diferentes modalidades de expressão (como teatro, artes plásticas, 
música), buscam levar o leitor ou espectador de uma suposta normalidade para 
o mundo da arte. A cultura deixa de ser uma realização em si mesma e se 
insere no cotidiano das pessoas, dialogando com as propostas do happening e 
da arte conceitual na contemporaneidade. O leitor/espectador pode/deve/quer 
ser provocado? 
 

3 - O corpo e a voz no ato da leitura: perspectivas históricas 
Especialmente nas sociedades ágrafas, o corpo e a voz estiveram presentes 
no ato de contar. Considerando que a leitura só começou a ser realizada de 
forma silenciosa com Santo Agostinho, as práticas de leitura eram cantadas e 
contadas. A despeito da leitura silenciosa, há uma recente revalorização do ato 
de contar – a chamada contação de histórias, com métodos próprios e técnicas 
específicas. Que lugar, hoje, a voz e o corpo exercem na leitura? 
 

4 - Livro infantil antes da alfabetização: as primeiras leituras  
Há uma série de obras sendo produzidas para crianças que ainda não 
dominam os códigos lingüísticos. Mais que um segmento de mercado, esses 
livros têm características formais específicas, requerendo atividades lúdicas, 
táteis, visuais e sonoras. Como esse leitor não alfabetizado se desenvolve? A 
qualidade e quantidade de leitura dessa fase configuram o leitor adulto? O 
simpósio trará essa e outras discussões sobre esse assunto. 
 

5 - O adolescente e a literatura: performance crítica na cultura juvenil 
Indicadores como o IDEB têm revelado que os resultados obtidos pelos 

alunos no Ensino Médio são os piores do país. Por outro lado, esse leitor 
adolescente, imerso em questões próprias do seu mundo, tem lido mais livros 
do que se supõe. Entre best-sellers sobre vampiros ou aventuras em mundos 
fantásticos, de que forma as escolhas do leitor jovem reflete não só as listas de 
mais vendidos, mas também um olhar crítico sobre a cultura? Como a escola, 
onde se dá o ensino formal de literatura, se posiciona diante dessa realidade? 

 
6 - Políticas de leitura municipais e estaduais: relatos de experiência 
Nos últimos anos, inúmeros projetos e programas de fomento à leitura têm 

sido implementados no Brasil. Nesse simpósio, serão compartilhadas 
experiências e apresentados os diferentes resultados obtidos nas instâncias 
estaduais e municipais. 

 
7- O jornalismo literário e a produção contemporânea 

Como o espaço para a crítica literária está praticamente ausente dos 
grandes meios de comunicação, o jornalismo cultural - especificamente o 
literário – tem buscado alternativas para analisar e apresentar a produção 
literária contemporânea. É fato que nunca se publicou tantos livros no país. 
Desse modo, como e por onde esse volume de obras tem sido divulgado? 
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8 - Bibliotecas públicas, escolares e comunitárias: espaços 
midiáticos 

As bibliotecas se transformaram em espaços que reúnem não só 
publicações impressas para empréstimo e consulta, mas também centros de 
pesquisa que congregam todas as formas de mídia atuais. O simpósio busca 
discutir de que forma se dá essa múltipla dinâmica da biblioteca do século XXI, 
ao mesmo tempo em que ela se mantém como espaço privilegiado de 
aquisição de informação e conhecimento. 

 
9 - Intervenções literárias: estratégias de leitura  
A apresentação da literatura em espaços públicos requer estratégias 

específicas para abordar o leitor. Em vez de esperar que as páginas sejam 
abertas, o texto literário sai à cata do leitor, tomando-o de assalto. No simpósio, 
serão tratadas metodologias de seleção e preparação de textos, de modo que 
a literatura chegue justamente em espaços e ocasiões onde não estaria 
normalmente.  

 
10 - A contação de histórias como performance 
É notório que, nas últimas décadas, a tradicional prática de narrar 

histórias oralmente vive um novo boom. Em diversas regiões do mundo a 
contação é realizada com diferentes técnicas, mas mantendo as possibilidades 
que a oralidade e o corpo suscitam. O simpósio irá discutir técnicas e modos de 
se realizar essa performance, além de serem relatadas experiências na área. 

 
11- Experiências de narrativas transmídia: uma avaliação 
Muito tem se falado sobre as possibilidades de se criar narrativas em 

diferentes meios. A comunicação por diversas plataformas, com a intenção de 
transmitir uma mensagem, história ou idéia, com a possibilidade de o receptor 
interagir e se tornar também um criador, é vista como uma nova forma de 
expressão. Trata-se de uma forma inovadora de se narrar ou uma nova 
ferramenta de marketing? Os leitores/receptores se tornam de fato escritores 
de literatura ou apenas preenchem lacunas pré-estabelecidas na cadeia de 
consumo? O simpósio propõe avaliar exemplos de resultados dessa vertente, 
com enfoque no produto artístico resultante do processo das narrativas 
transmídia. 

 
12 - Leitura de telenovela: fetiche e consumo 
A telenovela é a forma narrativa mais consumida no Brasil e no restante 

da América Latina. Como produto televisivo, está sujeita a leis de mercado e 
índices de audiência. Nota-se, no entanto, que ultimamente elas contemplam 
questões sociais em determinados núcleos, voltadas para estimular a 
solidariedade e compreender as diferenças. Como esse arcabouço narrativo 
influi nas práticas cotidianas dos espectadores/consumidores? Quando uma 
novela termina, vai-se também a mensagem “social” que se tentou imprimir ou 
se percebe alguma mudança efetiva? O simpósio abordará de forma crítica 
essas e outras questões ligadas à teledramaturgia. 

 
13 - Estratégias de leitura 
14 - A escrita como prática de leitura 
15 - Linguagens de imagem: cinema, foto, pintura, quadrinhos. 
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16 - Leitura da cidade, leitura do mundo. 
 
ATIVIDADES COM JORNAL: 
 
Água fonte de vida 

 1 - Conduza uma pesquisa em jornais, revistas, livros e na internet sobre a 
água, identificando quais são os rios que abastecem o nosso Estado e como a 
água chega a nossas residências. 

2 - Fale sobre a falsa sensação de abundância que nos leva a desperdiçar 
tanta água. 

3 - Leia a matéria Água: Publicada em qualquer jornal ou meio de 
comunicação. 

4 - Promova uma discussão sobre o consumo da água nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. Questione o fato de muitos países, apesar 
de desenvolvidos, terem o consumo de água por habitante bastante elevado. 

5 - Faça um estudo sobre o consumo de água no Brasil, identificando quais são 
os Estados onde o consumo é maior. Compare essa média com a de outras 
realidades, como por exemplo, na África e no Oriente Médio onde famílias 
inteiras vivem com apenas um copo de água por dia (200ml). 

6 - Monte um quadro com as alternativas para evitar o desperdício de água. 
Por exemplo, fechar a torneira enquanto se escova os dentes, substituir a 
mangueira por um balde para lavar o carro, etc. 

7 - Pergunte para seus alunos se eles conhecem técnicas de reutilização e 
quais alternativas adotam para evitar o desperdício dentro de casa. 

8 - Conduza uma campanha educativa na escola e na comunidade. Peça para 
os alunos produzirem cartazes e convide um profissional da área para dar uma 
palestra. 

9 - Ressalte a importância de não jogar lixo em lugares impróprios, inclusive 
nos rios. Explique como isso prejudica a qualidade da água. 

10 - Fale sobre a descida ecológica que acontece todos os anos nos Rios de 
sua cidade, como forma de protestar contra o abandono do rio. Sugira à 
associação de bairro ou a alguma organização não governamental de seu 
município estratégias semelhantes que tenham como objetivo lutar pela 
preservação do ambiente, inserido a escola nessas ações. 

11 - Produza um texto coletivo com as ideias e reivindicações dos alunos com 
relação à qualidade da água de rios e córregos e encaminhe às autoridades 
competentes, pedindo providências com base em visitas documentadas 
através de fotos, mostrando a realidade em que se encontram as fontes de 
água de sua região. 
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Aprendendo com as charges 

O objetivo dessa atividade é exercitar a leitura da charge e sua 
contextualização. Para seu desenvolvimento sugere-se os seguintes passos: 
Selecionar uma charge atual que retrate uma situação polêmica; Pedir que os 
educandos verbalizem o que compreendem da charge em questão e para que 
procurem matérias no jornal que abordem o mesmo assunto tratado na charge. 
Com base nas informações extraídas das matérias, juntamente com a leitura 
da charge, deve-se debater os valores sociais que as charges carregam, 
analisando a opinião nela expressa, e posicionando-se frente a essa opinião. A 
partir do debate outras atividades podem ser geradas. Desde novas charges a 
textos produzidos por eles.  

Aprendendo literatura com o jornal e a fazer jornal com a literatura 

A partir da fábula “A cigarra e as formigas” de Esopo e as paródias “A Formiga 
Boa” e “A Formiga Má” de Monteiro Lobato, estimula os alunos a produzirem 
notícias de jornal. 
Na escola virou material de leitura semanal e de atividades em sala de aula.  
Trabalha a fábula “A cigarra e as formigas” de Esopo e as paródias “A Formiga 
Boa” e “A Formiga Má” de Monteiro Lobato. A partir destes textos os alunos 
produziram notícias relacionadas à morte da personagem Cigarra e a boa ação 
da Formiga Boa. Os alunos, de forma bem descontraída, abusaram da 
criatividade. 

 
 
 

 

O JORNAL NA ESCOLA 
 

I.  CONHECENDO O JORNAL 

II. OBJETIVOS: 

� Conhecer a estrutura geral de um jornal, como sua divisão em cadernos, 
seções, colunas, dando-se ênfase especial aos indícios que os marca. 

� Conscientizar os alunos quanto à variedade de informações de jornais. 
� Distinguir notícias de informes utilitários (ou serviços) e publicidade de 

classificados. 
� Localizar os lugares de venda e os lugares de consulta e leitura onde 

jornais ficam à disposição de leitores. 
� Entrevistar o jornaleiro. 
 

III. DESENVOLVIMENTO: 

1. Na Biblioteca, dividir a turma em grupos; 
2. Cada grupo deve ter um jornal para análise; 
3. Localizar: 

� o nome do jornal;     
� a periodicidade; 
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� local e data de publicação; 
� preço; 
� formato; 
� manchetes.  

 

IV. EU, JORNALISTA POR UM DIA: 

1. Vá a uma banca de jornais próxima a sua casa, entreviste o(a) jornaleiro(a) 
e produza um texto registrando os dados obtidos através da pesquisa. Veja 
o que pesquisar: 

� Relação de títulos de jornais mais vendidos naquele local; 
� Tipos de notícias preferidas pelos homens e pelas mulheres; 
� Um episódio interessante de um leitor/consumidor, acontecido na banca; 
� Editorias (cada uma das seções do jornal). A mais curiosa; 
� Os encartes que acompanham os principais jornais do estado; 
� Na banca, são vendidos jornais de quais estados brasileiros.  
2. Comente ainda: 
� O que você aprendeu com essa estratégia; 
� Que dificuldade encontrou; 
� O que lhe ajudou a resolver essa(s) dificuldades 

 

 
TEXTOS HUMORÍSTICOS 

 
São textos que têm como objetivo divertir o leitor, ou seja, que trazem 

humor. São exemplos de textos humorísticos: 

• Histórias em quadrinhos (HQ's) 
• Piadas ou anedotas 
• Adivinhações 
• Jogos 
• Charges 
• Cartuns 

4. Sugestão de Site 

� http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia-leitura-
521213.shtml 

� www.educapaz.org.br 
� http://www.amigosdolivro.com.br/home.php 
� http://www.historiadodia.pt/pt/index.aspx 
� http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index1.php 

 

 Observação: 

� Articular, com  representantes da Academia Estadual de Letras, uma 
parceria com os seus escritores para irem a escola para um bate-papo 
com a comunidade sobre a importância de ter hábitos de leitura, entre 
outros assuntos; 
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� Identificar parceiros que possam organizar oficinas de escrita para 
profissionais da escola, pais e/ou alunos; 

� Como parte de um processo educativo, seria interessante tentar 
mobilizar as crianças a se tornarem multiplicadores daquilo que é ensina 
na escola, passando as orientações recebidas para seus irmãos. 

 

 

Não se esqueça: relate as ações desenvolvidas por sua escola nos dias 
temáticos através do site do Projeto Amigos da Escola, por e-mail: 
(amigosdaescola@redeglobo.com.br)  ou ainda pela Secretaria de 
Educação de sua região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.” 

Mário Quintana 


