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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Professor PDE: Rosangela Dalla Costa

Área PDE: Ensino e Aprendizagem de Leitura – a Formação de Leitores

NRE: Pato Branco

Professor Orientador IES: Professor Ms. Ari Jose de Souza

IES vinculada: Universidade Estadual Centro-Oeste (Unicentro)

Escola de Implementação: Colégio Estadual La Salle – EFM

Público objeto da intervenção: Professores de Língua Portuguesa

TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE

A  narrativa  literária,  gênero  diário,  presente  na  obra  “Mano  Descobre  a 

Liberdade”  de  Prieto,  Heloísa  e  Dimenstein,  Gilberto,  como  subsídio  para  o 

desenvolvimento das habilidades de leitura.

      

OBJETIVO GERAL

• Oportunizar aos alunos a prática de leitura de textos literários, utilizando o 

livro  “Mano  descobre  a  liberdade”  de  Prieto,  Heloísa  e  Dimenstein,  Gilberto, 

enquanto objeto de estudo da língua materna.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Estimular  a  aproximação do aluno/  leitor  com o livro  Mano Descobre  a 

Liberdade;

• Despertar o interesse dos alunos para a sua leitura;

• Apresentar  o  gênero  diário  íntimo  aos  alunos,  levando-os  a  sua 

compreensão;

• Despertar no aluno o gosto pela leitura do gênero textual diário íntimo, por  

meio da metodologia da sequência didática.

RECURSOS MATERIAIS/PEDAGÓGICOS

Para  a  execução  do  projeto,  serão  utilizados  os  seguintes  recursos 

materiais/pedagógicos:

• Livros escritos no formato “Diário”;

• DVD “O diário de uma paixão”;

• Livro “O diário de Zlata – a vida de uma menina na guerra”;

• Livro “Mano descobre a liberdade”;

• Cartolinas, pincéis, tinta guache, lápis de cor, papel sulfite;

• Palestra ministrada pela Professora PDE da disciplina de Arte Maria Ângela 

Grendene;

• Pesquisa na biblioteca;

• Pesquisa no laboratório de informática;

• Confecção de cartazes;

• Apresentação de trabalhos de pesquisa;

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

A viabilização deste projeto pela sua implementação, no Colégio Estadual La 

Salle – EFM, na cidade de Pato Branco – PR, será formalizada tendo como suporte 
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a pesquisa bibliográfica seguida de intervenção pedagógica, que será aplicada a 

professores  de  Língua  Portuguesa.  Tem por  objetivo  estudar,  investigar  de  que 

maneira  pode-se  modificar  a  situação-problema  apresentada:  para  ser  leitor  é 

preciso, além de ser alfabetizado, ter tempo para ler, dinheiro para comprar livros ou 

biblioteca  acessível  e  com  acervo  interessante,  porém,  em  contraposição  a  um 

número crescente de títulos nas bibliotecas escolares, o número de jovens leitores 

não ascende, o que nos leva a refletir: por que o constante desinteresse por parte 

dos alunos? Como chamar a atenção dos estudantes para a importância da leitura 

literária? Caso os alunos façam uma leitura crítica a respeito do que lêem sentirão 

prazer em ler?

A proposta de trabalho está assim projetada:

• Planejamento de uma unidade didática,  envolvendo a leitura  do gênero 

discursivo  diário  íntimo;  A  produção  terá  como  interlocutor  o  professor  e  está 

fundamentada  na  metodologia  da  sequência  didática,  que  prevê  o  trabalho  em 

módulos, ou seja, diversas ações, gradativas que, somadas umas às outras, buscam 

atingir um ou mais objetivos. Essa unidade didática será implementada no Colégio 

Estadual La Salle – EFM, em forma de curso, nos meses de setembro a novembro 

de  2011,  mais  especificamente,  em  quatro  manhãs  de  sábado,  das  8Horas  às 

12horas (dezesseis horas presenciais) mais nove horas à distância, com a leitura de 

material teórico.

• Estudo de referencial teórico a respeito de: Estratégias de Leitura, Gêneros 

do Discurso, Seqüência Didática e Gêneros Confessionais;

• Reunião  com  Direção  e  Equipe  Pedagógica  para  apresentação  da 

Proposta de Intervenção Pedagógica;

• Apresentação da Proposta de Intervenção Pedagógica aos colegas durante 

semana pedagógica;

AVALIAÇÃO

Para  a  avaliação  da  aplicação  do  projeto  de  implementação  (unidade 

didática), serão considerados dois fatores:
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• Avaliação dos alunos, por meio de respostas dadas em uma ficha critério, 

que será respondida no módulo V;

• Avaliação do professor, observando e analisando as respostas obtidas nas 

fichas critério, respondidas pelos alunos.

APRESENTAÇÃO

A leitura literária constitui-se fator indispensável para o desenvolvimento da 

sensibilidade de nosso aluno. Por meio dela podemos despertar o prazer em ler, 

uma vez que a literatura, na maioria das vezes, retrata o cotidiano e as angústias do 

ser humano. 

Sabe-se que atualmente, os alunos têm à disposição deles, inúmeros meios 

para  comunicarem-se,  para  inteirarem-se  dos  acontecimentos  do  mundo,  para 

fazerem uma leitura ativa e responsiva,  porém o que se assiste  nas escolas na 

maioria das vezes não condiz com o que se espera, pois ainda há a prevalência  do 

ensino de Língua Portuguesa voltado, quando falamos em leitura, à decifração de 

letras,  articulação  das  palavras,  localização  de  informações  no  texto,  sem  a 

preocupação em ampliar o entendimento do que se lê de forma crítica, que busque o 

sentido do texto. 

Diante  das  considerações  acima,  esta  produção  didática,  no  formato  de 

unidade  didática,  tem  como  tema  norteador  a  narrativa  literária,  gênero  diário, 

presente na obra “Mano Descobre a Liberdade” de Prieto,  Heloísa e Dimenstein, 

Gilberto, como subsídio para o desenvolvimento das habilidades de leitura. Propõe 

uma  abordagem  sociointeracionista  da  linguagem  e  tem  por  procedimento 

metodológico a sequência didática, assim distribuída:

• Apresentação  da  situação:  este  é  o  momento  em  que  os 

docentes/discentes serão informados que participarão do Projeto de Implementação 

e que tarefas realizarão no decorrer do mesmo;

• Produção Inicial: o professor discutirá com os alunos a respeito do gênero 

“diário íntimo” – levantamento dos conhecimentos prévios a respeito do gênero a ser 

abordado nas leituras sequentes. 
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• Módulo I: com o objetivo de sensibilizar os docentes/discentes e despertar 

a  curiosidade  a  respeito  do  gênero  diário,  será  proposto  que  assistam ao  filme 

“Diário de uma paixão”. Após o filme será aberta uma discussão sobre a importância 

do diário na constituição do filme.

• Módulo  II:  o  professor  desenvolverá  com  os  docentes/discentes  uma 

pesquisa, para observar o número de livros que são escritos no formato “diário” e 

que se  encontram na  biblioteca.  Após a  pesquisa  será  solicitado  que  escrevam 

resumos e/ou sínteses das contracapas dos livros encontrados e para a socialização 

das informações, apresentarão aos colegas o trabalho desenvolvido.

• Módulo III: o professor trabalhará com os docentes/discentes a leitura de 

um fragmento do livro “O diário de Zlata – a vida de uma menina na guerra”, de Zlata 

Filipovic. Posteriormente à leitura será realizada a análise do contexto de produção, 

estrutura  composicional,  compreensão,  interpretação  e  análise  lingüística  do 

fragmento.

• Módulo IV: O professor proporá a leitura do livro literário “Mano descobre a 

liberdade” de Heloísa Prieto e Gilberto Dimenstein. Para o desenvolvimento deste 

módulo serão desenvolvidas atividades antes da leitura, durante a leitura e após a 

leitura (estratégia de leitura selecionada, com o objetivo de tornar  a leitura mais 

significativa e próxima da realidade do aluno).

• Módulo V: o professor solicitará aos docentes/discentes que respondam a 

uma ficha critério, que tem por objetivo avaliar a participação individual durante o 

desenvolvimento  do  Projeto  de  Implementação.  Essa  ficha  critério  subsidiará  a 

análise dos resultados obtidos com a implementação do projeto.

Observação: 

Paralelo  ao  desenvolvimento  das  atividades  citadas  acima,  os  alunos 

desenvolverão leituras teóricas a respeito de:

• Gêneros do Discurso;

• Estratégias de Leitura

• Gêneros Confessionais

• Sequência Didática. 

Os  teóricos  que  fundamentam  a  Unidade  didática  são:  Isabel  Solé 

(Estratégias  de  Leitura),  Joaquim  Dolz,  Michele  Noverraz  e  Bernard  Schneuwly 
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(Seqüências didáticas para o oral e a escrita), K. Goodman (Introdução à linguagem 

integral),  Marcello  Duarte  Mathias  (Autobiografias  e  diários),  Regina Zilberman e 

Ezequiel Theodoro (Leitura perspectivas interdisciplinares)

JUSTIFICATIVA

A leitura em sala de aula, infelizmente, muitas vezes, ainda é vista apenas 

como base para exercícios de perguntas e respostas evidenciadas, o que vale dizer 

que o aluno não precisa fazer o menor esforço para respondê-las, bastando apenas 

correr os olhos pelo texto e encontrar as respostas. Além disso, é bastante comum 

ainda o uso do texto como pretexto para outras atividades que não são de leitura, 

com vistas apenas ao ensino de gramática. De acordo com os ensinamentos de 

Kleiman, (1989) essa forma não leva o aluno a buscar informações não presentes no 

texto, além de não contribuir para despertar o gosto pela leitura. Nesse sentido, é 

mister que o professor oriente seus alunos a posicionar-se como cidadãos críticos e 

reflexivos, diante daquilo que estão lendo, que tenham uma atitude ativa, que sejam 

capazes de familiarizarem-se com os mais variados tipos de textos que circulam 

diariamente nas diferentes esferas sociais, tais como: jornalística, científica, literária, 

publicitária, entre outras. 

No que se refere ao ensino de leitura, as Diretrizes Curriculares Estaduais, 

DCEs, (2008), orientam que, a fim de propiciar o desenvolvimento de uma atitude 

crítica que leve o aluno a perceber o sujeito presente nos textos e, ainda, tomar uma 

atitude  responsiva  diante  deles,  o  professor  precisa  atuar  como  mediador, 

provocando-os a realizarem leituras significativas, além de criar condições para que 

o aluno atribua sentidos à sua leitura, visando a um sujeito crítico e atuante nas 

práticas de letramento da sociedade.  

Assim  sendo,  há  a  necessidade  premente  em  buscar  estratégias  que 

estimulem, instiguem o aluno à leitura de material literário, tentando, assim, resgatar 

a leitura não só como fonte de prazer, como também de conhecimento. 

Em vista disso, este projeto tem como propósito estudar estratégias de leitura 

que  contribuam  para  a  formação  de  alunos-leitores.  Basear-se-á  para  tanto  no 

gênero textual diário - esfera social de circulação cotidiano. 

Como procedimento  metodológico,  buscamos apoio na sequência didática, 

proposta por  Dolz,  Noverraz e Schneuwly (2004),  que pode ser  entendida como 
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estratégias para superar as dificuldades encontradas, ao propor atividades de leitura 

em  sala  de  aula,  pois  trabalhando  com  gêneros  textuais,  estaremos  propondo 

atividades diversificadas e, por meio dessas, acreditamos que os discentes poderão 

lançar  um  novo  olhar  perante  a  leitura,  compreender  a  função  social  que  ela 

desempenha em nosso cotidiano, seja quando lemos o rótulo de algum produto, 

identificamos o destino de um ônibus ou ainda quando lemos um texto literário.

Para  aplicação deste  projeto,  optamos para  trabalhar  com a obra  literária 

“Mano descobre a liberdade”, de Prieto, Heloísa e Dimenstein, Gilberto, uma vez que 

ela apresenta discussões pertinentes e atrativas. Ressalta-se ainda que o gênero 

diário nos  possibilitará além do diálogo leitor/autor, atividades que proporcionam  a 

interação entre os sujeitos.

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Apresentação da situação 

Antes de iniciar o trabalho de implementação pedagógica, em sala de 

aula, os docentes/discentes serão informados que participarão de um projeto, 

no  qual  trabalharão  com a  leitura  literária,  gênero  textual  diário  íntimo.  O 

projeto pretende desenvolver atividades diversificadas de leitura, bem como 

atividades  de compreensão e  interpretação que  buscam relacionar  o  texto 

com a realidade, numa visão dialógica.
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Produção inicial

Módulo I – O gênero:

Para  iniciar  este  trabalho  será  aberta  uma  discussão  com   os 

docentes/discentes, solicitando que respondam: 

• O que é um diário?

• Em que situações e como é utilizado?

• Por que escrever um diário?

• Que características um diário possui?

Também serão desencadeadas as questões:

1. Conhecem o gênero? 

2. Já leram algo do gênero?

3. Assistiram a algum filme que carrega o gênero?

O módulo I é o primeiro contato dos docentes/discentes com o gênero 

diário íntimo no decorrer do projeto. Para o início do trabalho, será feito, na 

biblioteca  do  colégio,  um  levantamento  das  obras  escritas  no  formato 

proposto.

Ressalta-se que na biblioteca encontram-se os seguintes livros escritos 

no formato diário: Diário de Nina, Diário de Anne Frank, Diário de Zlata, Diário 

de  um  adolescente  hipocondríaco,  Diário  de  um  banana,  Querido  diário 

otário,  Mano  descobre  a  liberdade,  Diário  de  um  mago,  Diários  de  um 

vampiro, Diário da Julieta, Diário de um mago.

Após o levantamento bibliográfico, cada grupo ficará responsável por 

resumir, sintetizar o assunto tratado no livro sorteado e socializar o resumo 

e/ou  síntese.  Nessa  oportunidade,  também  será  aberta  uma  discussão  a 

respeito do gênero diário e a sua atual popularidade, procurando fazer com 

que os docentes/discentes reflitam a respeito  do porquê de atualmente o 

gênero estar tão em voga.
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Módulo II – Motivando para o Gênero Diário

Módulo III – Leitura do Fragmento: O diário de Zlata – a vida de uma menina na 

guerra

Chegou  o  momento  de  os  alunos  analisarem  um  texto  escrito  no 

formato diário íntimo. O selecionado foi um fragmento da obra “Diário de 

Zlata: a vida de uma menina na guerra”, de Zlata Filipovic. 

O  trabalho  com  o  fragmento  será  iniciado,  por  meio  de 

questionamento aos docentes/discentes: 

• Como normalmente é a vida de uma menina de 10 anos? O que uma 

criança nesta idade costuma fazer?

• Agora, imaginem essa mesma menina em meio a uma guerra. O que 

será que muda em sua vida?  

Após esta comparação será apresentado o livro, para fazer a leitura da 

capa e, posteriormente a leitura do fragmento.  No decorrer da leitura oral, 

serão lançadas questões que auxiliem na compreensão, como por exemplo:

• Como vocês sentem as transformações sofridas na vida de Zlata?

• Por que Zlata escolheu o diário para “conversar”?

Outra atividade a ser desenvolvida é o esclarecimento das dúvidas 

que forem surgindo durante a leitura.

 Para  a  motivação  para  o  gênero,  os  docentes/discentes  serão 

convidados a assistirem ao filme “O diário de uma paixão”, baseado no livro 

de  mesmo nome,  do  autor  Nicholas  Sparks.  O  filme é  o  retrato  de  uma 

relação rara e bela,  que resistiu ao teste do tempo e das circunstâncias. 

Conta a história de Noah e Allie. Noah, todos os dias vai a uma clínica de 

repouso e lê para Allie,  uma senhora acometida pelo mal de alzheimer. O 

que surpreende o expectador é que a história lida por Noah, nada mais é que 

um diário que conta a respeito da história de amor vivida por eles.
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[...]

Sábado, 23 de maio de 1992

Dear mimmy,

Nunca  mais  falei  de  mim  pra  você.  Falo  de  guerra,  de  morte,  de 

ferimentos, de granadas, de tristeza e de sofrimento. Quase todos os meus 

amigos partiram. Mas mesmo que eles estivessem aqui, será que a gente ia 

conseguir  se  ver?  O  telefone  não  funciona,  e  não  íamos  poder  nem 

conversar. Vanja e Andrej  também foram embora; para Dubrovnik,  para a 

casa de Srdjan. Lá a guerra acabou. Tanto melhor para eles. Essa guerra em 

Dubrovnik me deixa tão infeliz. Nunca, nem em sonhos, eu teria imaginado 

que ela também chegaria até aqui, que se instalaria em Sarajevo. Verica e 

Bojana também foram embora.

Passo  o  tempo  todo  com  Bojana  e  Maja  Bobar.  Agora  minhas 

melhores amigas são elas. Bojana é um ano e meio mais velha que eu, já 

acabou  a  sétima  série  e  temos  muitas  coisas  em comum.  Maja  está  no 

último ano da escola. É bem mais velha que eu, mas é fantástica. Ainda bem 

que  tenho  essas  duas,  senão  ia  ficar  totalmente  sozinha  no  meio  dos 

grandes.

No noticiário anunciaram a morte de Silva Rizvanbegovic, uma médica 

do serviço de urgência que também era amiga de mamãe. Ela estava numa 

ambulância.  Transportavam  um  ferido  que  precisava  ser  atendido.  Um 

monte de gente que papai e mamãe conheciam morreu. Meu Deus, o que 

está acontecendo?

Zlata, que ama você.

Após a leitura, os docentes/discentes, juntamente com o professor, 

farão o resumo das ideias centrais do texto, oralmente, atividade por meio 

da qual, pode-se observar se houve ou não compreensão do que foi lido. Na 

sequência,  acontecerá  uma  discussão  do  fragmento  e  após  essa, 

responderão, por escrito, a atividades a respeito do contexto de produção, 

estrutura composicional,  compreensão, interpretação e atividades de uso 

da língua.
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Contexto de produção

• gênero textual do fragmento: ..........................................................................

• Esfera de circulação do gênero: .....................................................................

• Suporte que carrega o fragmento lido: ...........................................................

• Público a que se destina a obra: .....................................................................

[...]

Quarta-feira, 27 de maio de 1992

Dear mimmy,

UMA  CARNIFICINA!  UM  MASSECRE!  UM  HORROR!  UMA 

ABOMINAÇÃO! SANGUE! GRITOS! CHORO! DESESPERO!

Eis  a  rua  Vaso  Miskin  hoje.  Duas  granadas  caíram  na  Rua  Vaso 

Miskin, outra no mercado. Mamãe estava por perto na hora. Ela foi correndo 

refugiar-se na casa de vovô e vovó. Papai e eu estávamos ficando quase 

loucos porque ela não voltava. Vi essas coisas pela televisão e não consigo 

acreditar que vi  mesmo. É inacreditável.  Minha garganta estava apertada, 

meu estômago doía.  O pânico  Estavam  transportando  os  feridos  para  o 

hospital. Para um abrigo. Passávamos o tempo todo olhando pela janela na 

esperança de ver mamãe chegar e nada. Ela não voltava. Comunicaram a 

lista das vítimas e feridos. Nada sobre mamãe. Papai e eu desesperados. 

Será  que  mamãe  estava  viva?  Às  16h00  papai  resolveu  ir  procurar  no 

hospital. Vestiu-se para sair e eu já estava indo para a casa dos Bobar para 

não ficar sozinha em casa. Olhei uma última vez pela janela e... Vi mamãe 

atravessar  a  ponte  correndo!  Depois  que  ela  chegou  ao  apartamento, 

começou a tremer e caiu no choro. Atrás das lágrimas, disse que tinha visto 

gente despedaçada. Aí  todos os vizinhos chegaram, de tanto que haviam 

ficado preocupados com ela. Obrigado, meu Deus.

UM  DIA  PAVOROSO.  IMPOSSÍVEL  DE  ESQUECER.  QUE  HORROR! 

QUE HORROR!

Sua Zlata.
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Estrutura composicional 

• Quem é o autor da obra de onde foi retirado o fragmento:.............................

• Quem é o interlocutor de Zlata?.......................................................................

Compreensão

• O que possibilita o reconhecimento do gênero diário íntimo no fragmento 

lido? ................................................................................................................................

• Um diário também retrata os sentimentos e emoções de quem o escreve. 

Retire do texto um trecho que comprove a informação acima........................................

• O  fragmento  lido  retrata  também  momentos  de  companheirismo  e 

solidariedade. Comprove com um trecho retirado do texto:............................................

Interpretação

• Em sua opinião, o que motiva uma pessoa a escrever um diário?..................

• E você, procura tirar algum tempo para refletir ou escrever a respeito do seu 

cotidiano? .......................................................................................................................

• Qual a importância de registrar o que lhe acontece ao longo da vida?

.........................................................................................................................................

Análise linguística

• A linguagem empregada  por  Zlata  em seu  diário  é  formal  ou  informal? 

Retire do fragmento uma passagem que comprove sua resposta..................................

• No segundo parágrafo,  do dia de “sábado, 23 de maio de 1992”,  última 

linha, Zlata usa a palavra “grandes”. O que essa ela significa nesse contexto?

..........................................................................................................................................

• Que pessoa do discurso é utilizada no decorrer do fragmento?......................

• Explique por que esse uso: ..............................................................................

• Cite as características observadas com relação ao gênero estudado. 

..........................................................................................................................................
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Módulo IV - Leitura: “Mano descobre a liberdade” 

Procure  na  Biblioteca  de  seu  colégio  a  bibliografia:  Prieto,  Heloísa; 

Dimenstein, Gilberto. Mano descobre a liberdade. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2001.

Com  o  desenvolvimento  das  atividades  acima,  espera-se  que  os 

docentes/discentes conheçam o gênero, suas características e situações de 

uso.

Esse módulo prevê as seguintes ações:

Atividades de pré-leitura

• Quem já ouviu falar neste livro?

• Sabem sobre o que ele fala? 

• Observando somente a ilustração da capa, podemos dizer sobre o 

que ele contará?

• E agora, com o título, se observarmos a capa do livro, sobre o que 

vocês acham que o livro contará? Por quê?

• Com o que podemos relacionar a palavra liberdade?

As  respostas  a  essas  questões  serão  anotadas  para  posterior 

comprovação ou refutação das hipóteses levantadas.

Dando sequência, será realizada a leitura do livro,  em sala de aula. 

Esta será realizada individualmente e de forma silenciosa,  para que cada 

aluno imponha seu ritmo a ela. Para tanto, cada aluno deverá receber uma 

cópia do livro.
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Compreensão

1)  Pesquisem no laboratório de informática os assuntos abaixo e depois apresentem 

para o grande grupo:

• Anistia

• Exílio

• Liberdade de expressão

• Ditadura militar

2)  Façam a releitura de uma obra de um dos pintores estudados.

3)  Montem  um  painel  ilustrativo,  escrevendo  sobre  a  vida  e  obras  dos  pintores 

estudados, juntamente com as releituras de obras realizadas.

Interpretação

4) Discutam e respondam:

• O que o livro propõe discutir?.........................................................................

• O livro  apresenta  algum tipo  de  informação  visual?  (imagens,  gravuras, 

fotos)? O que representam no conjunto da obra? ..........................................................

• Vocês consideram o diário íntimo “coisa de menina”? Justifiquem................

• Comentem: Mano invadiu a privacidade de seu avô ao ler seu diário?...........

Atividades durante a leitura

Ao  longo  da  leitura,  os  docentes/discentes  serão  orientados  para 

realizarem  atividades  de  inferências,  previsões  e  resumo.  Essas  serão 

desenvolvidas oralmente.

Atividades após a leitura

As  atividades de compreensão e interpretação serão desenvolvidas 

em  equipe,  buscando  uma  maior  integração  e  discussão  dos  assuntos 

abordados no livro lido, bem como do gênero estudado.
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• O que vocês pensam a respeito do grafitismo? Ele é arte ou contravenção?

..........................................................................................................................................

• Pesquisem letras  de  música  que  falem sobre  a  liberdade.  Em seguida, 

elaborem um cartaz ilustrado, com um fragmento e/ou a letra da música pesquisada. 

Esse cartaz deverá ser exposto no espaço escolar. (socialização)

Módulo V – Produção Final: 

FICHA CRITÉRIO 

Aluno (a):

Atividades Sim Em parte Não

Respondi ao questionário de investigação de leitura.
Participei das atividades de produção inicial.
Realizei o trabalho sobre as sinopses de livros.
Assisti ao filme O Diário de uma Paixão.
Participei  das  atividades  orais  e  escritas:  contexto  de 

produção,  estrutura  composicional,  compreensão, 

interpretação e análise linguística do fragmento “Diário de 

Zlata”.
Desenvolvi  a leitura não-verbal  da capa do livro  “Mano 

descobre a liberdade” – atividades de pré-leitura.
Realizei as atividades de inferência, hipóteses,     resumo 

–  durante  a  leitura  do  livro  “Mano  descobre  a 

liberdade”.
Desenvolvi a leitura individual do livro “Mano descobre a 

liberdade”.
Desenvolvi a pesquisa solicitada: ditadura militar, anistia, 

exílio, liberdade de expressão.
Auxiliei meu grupo na exposição do material pesquisado.
Posicionei-me,  argumentando,  nas  atividades  de 

Chegou o momento de avaliar a Implementação do projeto PDE. Para 

tanto, os docentes/discentes serão convidados a responderem a uma ficha 

critério, que avalia o percurso individual no decorrer da implementação. A 

tabulação e análise das respostas obtidas.
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interpretação do livro “Mano descobre a liberdade”.
Pesquisei  letras  de  música  com  o  tema  Liberdade  e 

auxiliei meu grupo na elaboração do cartaz.
Participei  da Palestra de Arte,  a respeito  de Picasso e 

Miró
Realizei  a  releitura  de  uma  das  obras  dos  pintores 

Picasso e Miró
Compreendi  o  gênero  diário,  suas  características  e 

saberia utilizá-lo.
Gostei do método de leitura utilizado pelo professor.

ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR

É importante antes de iniciar o trabalho com os alunos, pesquisar o caminho 

de leitura percorrido por eles. Seria interessante solicitar que respondessem a um 

questionário e tabular graficamente o resultado encontrado. Esse material pode ser 

de muita utilidade, pois você terá um perfil de leitura da turma. Como sugestão, fica 

o questionário abaixo:

Vamos ver como está a sua leitura?

1) Você gosta de ler?

(   ) sim                          (   ) não

2) Você lê:

(   ) sempre

(   ) de vez em quando

(   ) raramente

3) Você gosta de ler:

(   ) romances policiais

(   ) romances de aventura

(   ) romances de amor

(   ) livros de auto-ajuda

(   ) jornal
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(   ) revistas

(   ) poesia

(   ) crônicas

(   ) contos

(   ) gibis

(   ) talão de água, luz, bulas de remédio

(   ) outros: _______________________________________________________

4)  Leituras de que mais gostou: _______________________________________

5)  Você tem biblioteca em casa?

(   ) sim                         (   ) não

6) Sua família lê frequentemente?

(   ) sim                         (   ) não

Com relação ao módulo I, os alunos pesquisarão livros que sejam escritos no 

formato diário.  Você perceberá que na biblioteca do colégio encontram-se vários 

livros escritos nesse formato, como por exemplo: Diário de Nina, Diário de Zlata, 

Diário de um adolescente hipocondríaco, Diário de Anne Frank, Diário de um Mago, 

Diários de um vampiro, Diário da Julieta, Diário de um banana, Querido diário otário, 

O diário secreto de um adolescente, Minha vida de menina, Diário do outro, Diário 

de Biloca, Diário absolutamente verdadeiro de um índio de meio expediente.  

É  muito  interessante  socializar  os  resumos  apresentados  na  contracapa. 

Caso algum aluno tenha lido um dos livros, aproveite a oportunidade para fazê-lo 

comentar a história. Esta atividade, certamente provocará a curiosidade dos alunos 

e alguns, certamente farão a leitura do livro comentado. 

O módulo II prevê que os alunos assistam ao filme “O diário de uma paixão”. 

A escolha por este filme fundamenta-se pelo público alvo: professores de Língua 

Portuguesa. Caso o projeto seja aplicado em sala de aula, existem outros filmes que 

também são interessantes. Para o 6° ano, o filme Diário de um Banana é bastante 

interessante. Também Crônicas de Nárnia III pode ser utilizado. Já para o 8° e 9° 

anos, o filme “Um amor para Recordar”, certamente será uma boa escolha. O filme 
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escolhido para a implementação pedagógica,  é adequado para ser assistido a partir 

do 9° ano.

No módulo III os alunos farão a leitura de um fragmento do livro “Diário de 

Zlata – a vida de uma menina na guerra”. Neste momento seria interessante montar 

um painel comparativo entre a vida de uma menina de 10 anos antes e durante o 

período  da  guerra.  Também  dependendo  do  tempo  disponível,  pode-se  passar 

algum vídeo comentando o período da II Guerra.

O módulo IV prevê a leitura do livro “Mano descobre a liberdade”.  O livro 

oferece vários assuntos para serem explorados, porém se faz necessário algumas 

escolhas para o direcionamento do trabalho de compreensão e interpretação. As 

possibilidades de interdisciplinariedade dão-se principalmente com as disciplinas de 

História (período da Ditadura Militar, Segunda Guerra Mundial) e Arte (Miró, Picasso, 

Grafitismo), Sociologia e/ou filosofia (movimentos sociais – gangues). Portanto se 

faz necessário que o professor tenha bastante claro que viés de compreensão e 

interpretação será abordado. 

O  módulo  V  diz  respeito  à  avaliação  do  Projeto  de  Implementação 

Pedagógica, no entanto, nada impede que esta avaliação seja realizada em uma 

turma regular. Ela também pode ser adaptada a outros trabalhos de autoavaliação.

Um abraço.

Professora Rosangela
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