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Fundamental II (6º ao 9º ano) 

DURAÇÃO DO PROJETO

Durante o ano letivo (fevereiro a agosto) sendo duas aulas de lei-
tura, de aproximadamente de 50 minutos.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Língua Portuguesa - aulas de produção de textual.

OBJETIVOS

• Desenvolver habilidades linguísticas.

• Despertar e incentivar o interesse pela leitura.

• Compreender a intenção, o ponto de vista de quem escreve 
fazendo uma leitura crítica, reconstruindo o sentido, segundo 
suas vivências, ampliando sua visão de mundo.

• Contribuir para formação de leitores autônomos e competentes.

• Facilitar o acesso ao acervo literário da escola, as revistas e aos 
jornais locais; 

• Propiciar práticas de leitura numa perspectiva lúdica e 
interdisciplinar.

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

1. Apresentar o vídeo “A menina que odiava livros” como forma 
de motivação para leitura: https://youtu.be/geQl2cZxR7Q. 
Informar que no final do ano os alunos serão autores num li-
vro coletivo.

2. Os alunos deverão ter acesso a biblioteca da escola uma vez 
por semana. Seleção de materiais: livros, gibis, revistas Ciência 
Hoje das Crianças, jornais locais, encartes da Folha de São 
Paulo, fichas de leitura e um caderno para registro de material 
analisado pelos alunos.

3. Propor uma roda de conversa uma vez 
por semana com o jogo “Eu conto”.

TEMA



4. Durante as aulas de leitura os alunos deverão ter acesso a diversificados textos como poemas, histórias de terror, crônicas, questões 
sociais (política e ambientalista), notícias, narrativas e cordéis.

5. Proporcionar a leitura desses livros em um ambiente agradável dentro da própria escola como: áreas verdes, biblioteca, sala de aula e 
outra dependência que o professor julgue ser um ambiente saudável para a prática da leitura.

6. Antes das férias de julho, definir com a turma o tema do livro a ser produzido, através de votação.

7. A partir das leituras trabalhadas durante o projeto os alunos estarão aptos a produzirem seus textos expressando: sentimentos, política, 
sonhos, emoções, críticas, desabafo, sonho para o futuro profissional, de acordo com o tema definido previamente.

8. Os textos deverão ser elaborados durante as aulas de produção textual e supervisionados pelo educador quanto a coerência e coesão 
dos mesmos.

9. Definir com a turma o título do livro e fazer fotos dos autores, em grupo ou individualmente. 



Esta atividade é parte integrante do projeto Viajando na Leitura, de Luciana B. Nicoletti Braga

Apresentação da obra
Título:__________________________________________________________________________________
Autor:___________________________________________________________________________________
Nome do ilustrador:____________________________________________________________________
Editora:_____________________________________________Local:______________________________
Edição:__________ Número de páginas:________________             Data:____________________

Gênero Literário
(   ) narrativo      (   ) narrativo descritivo    (   ) narrativo informativo
(   ) instrucional      (   ) conto clássico      (   ) conto contemporâneo
(   ) aventura      (   ) suspense       (   ) romance 
(   ) outro Qual?_____________________________________

Personagens

Personagem (s) Principal (s):___________________________________________________________
Personagens Secundários:______________________________________________________________
Tempo:  (    ) atual          (    ) de outra época
Como você sabe disso? Justifique sua resposta com base no texto.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ambiente da História
(   ) casa   (   )fazenda   (   ) castelo   (   ) escola   (   ) cidade   (   ) outro
Qual?___________________________________________________________________________________
Escreva em poucas palavras como é esse lugar:________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Breve resumo da obra:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Apreciação geral do leitor

Do que você mais gostou nesse livro? Por quê?________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Do que você menos gostou? Por quê?__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Quais palavras no texto você ainda não conhecia?_____________________________________
_________________________________________________________________________________________

Você aprendeu alguma coisa com a leitura desse livro? O quê?________________________
_________________________________________________________________________________________

Você indicaria esse livro para alguém ler? Por quê?____________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ficha de Leitura



Sabia que o projeto didático e as atividades realizadas por seus alunos 
podem ser transformadas em livros? 

Conheça nossa proposta! Acesse: 

www.semeandoautores.com.br

 (14) 3243-0560 

 contato@semeandoautores.com.br  

 semeandoautores

 semeandoautores


