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RESUMO 

Introdução: O ato de ler é fundamental para a vida do ser humano, pois é considerado um ato 

social e cultural. E, no ambiente escolar, cabe ao professor dar a devida importância para esse 

ato, realizando com antecedência uma seleção da história que irá contar, trabalhando com 

dedicação tanto a interpretação do texto quanto as ilustrações, instigando na criança a 

curiosidade pelo livro. O professor também deverá organizar um ambiente agradável para a 

leitura; nesse ambiente a criança deverá manipular e ler os livros seja em momentos dirigidos 

ou espontâneos. Objetivo: O objetivo deste artigo foi sugerir projetos para que os professores 

possam estimular teus alunos na prática da leitura e escrita, tornando as aulas mais dinâmicas e 

construtivas. Metodologia: Foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo para embasar a parte teórica com levantamento, leitura e sugestões de projetos sobre 

o tema dentro da perspectiva da pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Tendo em 

vista o objetivo desse artigo, montamos duas sugestões de projetos de aula. O projeto 

“Construção da identidade”, voltado para o 1° ano do Ensino Fundamental, teve como objetivo 

incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo, tornando a leitura em um ato prazeroso 

e divertido, despertando na criança a consciência de sua identidade e autonomia. O projeto 

“Contando, Recontando e Encantando”, direcionado para o 2° ano do Ensino Fundamental, 

objetivou desenvolver atividades que possibilitem momentos de interação entre as crianças, 
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estimulando a oralidade, a criatividade, a imaginação, percepção visual e auditiva, 

desenvolvendo a capacidade de contar e recontar histórias, e despertando nas crianças o gosto 

pela leitura e escrita, aproximando-as do hábito de leitura. Conclusão: A literatura infantil é 

um recurso metodológico rico em possibilidades pedagógicas. Para uma utilização inovadora, 

criativa e empreendedora, o professor precisa gostar de ler para repassar os prazeres da leitura 

para o aluno por meio de títulos que estejam relacionados a idade e aos interesses da faixa etária 

da criança. Outro fator é que a necessidade da relação família escola trabalhar para que o aluno 

leia em casa com o apoio e incentivo dos pais. Construir uma nova geração de leitores envolve 

mais que ter acesso a títulos variados de literatura infantil é necessária uma mudança de cultura 

e postura de educadores e familiares para incentivar a criança a ler, gostar de ler e interpretar o 

que leu.  
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