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PRÁTICAS LEITORAS NAS UNIDADES ESCOLARES

A Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da Coordenadoria de Ensino

Fundamental/Célula de Desenvolvimento Curricular, em articulação com a Coordenadoria de

Educação Infantil/ Célula de Formação e Acompanhamento e a Coordenadoria de Articulação da

Comunidade e Gestão Escolar, ressalta a importância de incentivar a formação leitora e o

desenvolvimento de ações voltadas para as práticas de leitura em todos os componentes curriculares,

bem como na etapa da Educação Infantil, durante o período letivo.

Compreende-se a leitura como atividade cognitiva e social, em que se descobrem espaços

desconhecidos, novos mundos e possibilidades, ressignificando algo já vivido, desenvolvendo o

pensamento autocrítico e reflexivo.

Ler também é decodificar as palavras, símbolos e códigos instaurados pelo homem

possibilitando construções ideológicas, sociais e culturais que conferem sentidos diante da

multiplicidade de informações disponíveis, através de diversos campos de atuação, de maneira a

exigir um letramento multissemiótico e digital cada vez mais dinâmico e versátil das crianças, jovens

e adultos.

Destacamos, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018, p.70), a importância

em contemplar os diferentes tipos da leitura, desde textos literários de fruição, textos informativos,

até leitura de imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em

movimento (vídeos, filmes) até a inter - relação destas leituras aos seus contextos sociais como, por

exemplo, a matemática financeira que está presente em gêneros do cotidiano da vida pública como

panfletos de comércio e supermercados.

Assim, as Unidades Escolares, em seus diversos ambientes de aprendizagem, tais como: sala de

aula, biblioteca, laboratórios e demais espaços de convivência são fomentadores da multiplicidade de

leitura, suscitam a necessidade de envolver as crianças, jovens e adultos, professores, funcionários,

familiares, gestores nesse universo leitor amplo e dinâmico que se faz presente nas ações cotidianas

voltadas para a formação leitora de toda a comunidade.

Nesse sentido, o trabalho com a leitura não se restringe ao Componente Curricular de Língua

Portuguesa, mas está presente em todos os outros e de maneira interdisciplinar. Isso de acordo com o
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que já está fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1988, p.31) ao afirmar que “a

tarefa de formar leitores e usuários competentes da escrita não se restringe, portanto, à área de

Língua Portuguesa, já que todo professor depende da linguagem para desenvolver os aspectos

conceituais de sua disciplina”.

A formação do leitor é desenvolvida no cotidiano escolar onde se evidencia ambientes

estimuladores, projetos de leitura, acesso ao livro e ações leitoras desenvolvidas em todas as turmas,

bem como o envolvimento da comunidade educativa desde a portaria ao núcleo gestor. No contexto

da sala de aula, o professor é a referência de leitor aos estudantes, pois as suas vivências os

estimulam e os desafiam a vivenciarem suas próprias experiências.

A Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, tendo a BNCC e a Proposta

Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza defende a necessidade

de conduzir os trabalhos pedagógicos nessa etapa, considerando os campos de experiências. As

atividades realizadas com a leitura e a escrita contribuem para o desenvolvimento leitor das crianças,

bem como o gosto pelo universo literário.

Diante desse contexto, a SME propõe que cada escola elabore, junto à comunidade educativa,

um plano de ação leitora contemplando as áreas de conhecimento e os campos de experiências

propostas pela BNCC(2018).

Área de Linguagens

Esta área compreende quatro componentes curriculares (Língua Portuguesa, Arte, Educação

Física e Língua Inglesa) em que a vivência com a leitura se faz presente, entretanto cada

componente possui características próprias que demandarão ações específicas para a promoção de

uma escola leitora.

Segundo a BNCC (2018), para o componente Língua Portuguesa, “as práticas de linguagem

(oral, LIBRAS, escrita, corporal, visual, sonora e digital),” trabalhadas em sala de aula contemplam a

leitura em diversos gêneros textuais e semióticos, como também em diversos ambientes de

circulação dos discursos (outdoors, revistas, televisão, internet). O professor deste componente

poderá trazer práticas de leitura diversas usadas na sociedade atual (propaganda publicitária,

podcasts, vlogs, videos-minuto, revistas e livros digitais, entre outros) sempre adequando à realidade

da turma.
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O componente Arte, tem como eixo articulador uma educação que se faz não apenas cognitiva,

mas essencialmente humanizadora, e portanto, deve fazer parte do cotidiano, não apenas como uma

disciplina na escola, mas, também, como uma dimensão da vida, tanto pessoal como cultural, porque

ela é ao mesmo tempo conhecimento, linguagem e expressão. Dessa forma, suas linguagens

específicas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro deverão promover o interesse pela leitura a partir

de diferentes ações como apresentações teatrais, debate argumentativo, interpretações de filmes,

músicas e imagens, entre outras.

Na Educação Física, a prática da linguagem corporal é estimulada através da interação dos

estudantes de acordo com as unidades temáticas deste componente. Nas aulas de Educação Física,

sugerimos usar infográficos, vídeos e narrativas de atividades possibilitando a leitura e interpretação.

Quanto a Língua Inglesa, a necessidade de inserção em uma cultura diferente possibilita a

ampliação e discussão sobre o acesso a novos saberes linguísticos. Estes podem ser trabalhados na

compreensão do contexto geral enriquecendo o vocabulário através dos novos gêneros textuais

digitais, assim como músicas e vídeos.

Área da Matemática

Nesta área, considera - se o conceito de Letramento Matemático que se refere à capacidade de

identificar e compreender o papel da Matemática no mundo moderno de tal forma a fazer

julgamentos e a utilizar e envolver-se com a Matemática, a formulação e a resolução de problemas

em uma variedade de contextos. O objetivo é atender às necessidades do indivíduo no cumprimento

de seu papel de cidadão consciente, crítico e construtivo.

Um bom trabalho com a leitura se reflete na Matemática em situações que vão desde a

interpretação de textos envolvendo problemas matemáticos, leitura e interpretação de gráficos e

tabelas até inferências a partir de dados analisados, articulando as realidades matemáticas aos

contextos reais dos estudantes. Neste componente, por exemplo, a unidade temática Educação

Financeira pode ser trabalhada com o componente de História no estudo do dinheiro em diferentes

momentos históricos.

Área de Ciências da Natureza
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Nesta área, encontramos um olhar articulado de diversos campos do saber, em que o letramento

científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, seja ele natural, social

ou tecnológico, ganha destaque. Assim, o Letramento científico desenvolve a capacidade do

indivíduo de atuar no e sobre o mundo para o exercício da cidadania, de acordo com a BNCC.

Em Ciências, com a proposição de ampliar os conhecimentos, proporcionando condições de

refletir sobre fatos da vida cotidiana, é necessário que a leitura seja trabalhada de forma significativa,

de modo a facilitar a compreensão de pesquisas, textos científicos e informativos, como por exemplo

bulas de remédios, bem como os textos que abordem questões de saúde, alimentação, meio ambiente

e tecnologia.

Área de Ciências Humanas

Esta área está composta por dois componentes curriculares Geografia e História que, por sua vez,

contemplam o desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso simultâneo de diferentes

linguagens (oral, escrita, cartografica, estética, técnicas entre outras).

No componente de Geografia, o trabalho com a leitura favorecerá aos estudantes a capacidade

de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos e culturais para

atuar de forma ética, responsável e autônoma durante os fenômenos sociais e naturais.

Em História destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, necessário para o respeito à

pluralidade cultural, social e política. O trabalho com a leitura neste componente curricular promove

a interpretação de imagens considerando contextos e suas implicações culturais, variação linguística,

a interpretação de textos da tradição oral, entre outros. Além disso, promove uma leitura dinâmica e

diacrônica sintonizando o estudante em seu contexto sociocultural.

Área de Ensino Religioso

No componente curricular Ensino Religioso, o respeito e o diálogo são os princípios mediadores

e articuladores. O trabalho com a leitura neste componente deve valorizar o debate, possibilitando a

problematização e o posicionamento dos estudantes frente aos discursos e às práticas de intolerância,

discriminação e violência, a fim de conviver pacificamente com a diversidade de crenças,

pensamentos e estilos de vida.
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Campos de Experiências na Educação Infantil

A BNCC, propõe que as crianças tem garantidos os seguintes direitos de aprendizagens

significativas: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos deverão

ser assegurados por meio dos campos de experiências: O eu, o outro e o nós; corpo, gestos e

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos,

quantidades, relações e transformações.

O trabalho com a leitura promove a ludicidade, a imaginação, a criatividade, o pensamento e a

leitura de mundo.

Diversas ações que favorecem a leitura são desenvolvidas ao longo do ano nas escolas da Rede

Municipal de Ensino, dentre elas destacamos o dia D da Leitura e a Mostra Literária que

acontecem nas unidades escolares.

O Dia D da Leitura é uma ação pedagógica que valoriza o trabalho desenvolvido com a leitura

nas escolas através da socialização dos diversos projetos que acontecem no dia a dia escolar,

sensibilizando a comunidade para importância dos diversos letramentos presentes nas quatro áreas do

conhecimento.

Na etapa da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a SME orienta que

sejam desenvolvidos trabalhos que privilegiem o Letramento Literário despertando a imaginação e

criatividade através do uso de diferentes gêneros. Nos Anos Finais, a criticidade e o pensamento

argumentativo devem ser o foco dos trabalhos apresentados perpassando em todas as áreas do

conhecimento. Na modalidade EJA, a orientação é que dependendo do segmento e do nível de

maturidade da turma sejam desenvolvidos trabalhos com o Letramento Literário e/ou o pensamento

crítico e argumentativo.

A Mostra Literária evidencia o trabalho desenvolvido com as ações leitoras realizadas durante

o ano, ela acontecerá durante o mês de Outubro, conforme previsto no calendário letivo.

A SME acredita que as ações leitoras desenvolvidas em todos as etapas, níveis e modalidades do

Ensino Fundamental ampliam e fortalecem os processos de ensino e aprendizagem e que portanto,

são essenciais na promoção de uma escola leitora.


