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“Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, 
sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua 

própria história”. 
 

Bill Gates 
  



1 APRESENTAÇÃO 

 
Esta Produção Didática Pedagógica é uma das atividades previstas no 

PDE e tem como proposta desenvolver um trabalho voltado para a leitura 

fruição, atendendo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná no que tange à leitura, à escrita e ao gênero literário, de acordo com as 

esferas de circulação. 

Nossos alunos estão inseridos em uma sociedade que disponibiliza o 

acesso fácil a muitas informações através das diferentes tecnologias, porém, 

estas informações não são, necessariamente, sinônimo de conhecimentos para 

a aprendizagem, muito menos na formação de leitores.  

Em sala de aula, deparamo-nos com diversas realidades, entre elas o 

desinteresse pela leitura, especificamente a literária. É notória a dificuldade que 

os professores, não só da Língua Portuguesa, mas também de outras áreas, 

encontram para fazer com que o aluno leia. Esta dificuldade é muito perceptível 

a partir do 6º ano. E este não gostar de ler acarreta no déficit de aprendizagem, 

em todas as áreas do conhecimento. Parte dessa situação relaciona-se com o 

fato de que 75% da população brasileira, entre os 15 e 64 anos, são 

analfabetos funcionais. (www.folhapolitica.org, acessado em 07/10/14, às 

14h59min)  

Este é um dado preocupante, pois significa que muitos dentre esses 

“analfabetos funcionais” passaram ou continuam nas escolas. E isto quer dizer 

que a escola não está conseguindo desempenhar o seu papel social, que é o 

de inserir o sujeito na sociedade letrada, com o domínio da leitura e da escrita. 

A escola é o lugar, onde se espera que haja o aprendizado da leitura, a 

formação do leitor. Para isso, o ato de ler precisa ser estimulado, formando 

assim um leitor competente, um leitor não só do ambiente escolar, mas leitor 

pela vida toda. Leitor que seja capaz de participar do meio onde vive e também 

transformá-lo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.folhapolitica.org/


2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

“Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante.” 

Paulo Freire 

  

Estamos vivendo num momento em que crianças, jovens, adultos e até 

idosos, vivem conectados uns aos outros, e, ao mundo, através da tecnologia. 

São tantas ferramentas tecnológicas ao nosso alcance que nem percebemos, 

mas hábitos antigos como uma roda de conversa entre amigos ou a leitura de 

um velho e bom livro estão se perdendo. E, diante de todo esse amontoado e 

acelerado mundo tecnológico, o livro vem perdendo espaço. Situação 

preocupante, pois se sabe que a leitura é elemento fundamental na formação 

de um sujeito pensante, construtor do conhecimento, cidadão ativo e 

participativo e transformador do meio onde está inserido.  

De acordo com Paulo Freire (FREIRE, 1982, p. 11), “No tocante à 

construção de indivíduos leitores, é indiscutível que os docentes anseiam por 

alunos críticos, participantes, leitores da palavra e do mundo.” Por isso, todo 

professor tem como objetivo formar um cidadão para a vida, para o mundo.  

Atualmente, o livro disputa o interesse do aluno com uma série de aparelhos 

tecnológicos que parecem, aos olhos dos estudantes, bem mais interessantes, 

porém, que pouco acrescentam no processo ensino/aprendizagem, uma vez 

que os alunos apenas passam os olhos por estas informações e, delas, pouco 

ou nada retém. E, visando mudar esta realidade, é que a escola deve atuar 

estabelecendo metodologias diferenciadas que envolvam os alunos com o ato 

da leitura. Pois, para formar um leitor, se fazem necessárias condições 

favoráveis. Conforme a ideia de Foucambert o  processo de formar um leitor, 

não é natural, automático, muito menos simples. 

Portanto, cabe ao professor criar na escola um ambiente onde possa 

oferecer aos alunos condições favoráveis de leitura já, que o que se espera é 

que a escola seja o lugar onde aconteça o aprendizado da leitura. Mas, o que 

vemos e com o que convivemos é que os alunos demonstram um total 

desinteresse e enorme desprazer quando são chamados à leitura escolar. Ao 

que parece o ato de ler na escola é quase um castigo, uma tarefa repulsiva, 

devido à sua obrigatoriedade, que vem acompanhada de uma série de 

atividades pós-leitura. E, em vez de se formar um leitor, a escola forma um 

não-leitor. O ato de ler perde o objetivo quando  transformado num ato  para 



fazer alguma coisa, seja para resumir, responder questões, dramatizar, 

desenhar, tudo em função de um processo avaliativo. 

Pennac (PENNAC,1993, p. 13) sugere: “O verbo ler não suporta 

imperativo.” 

 Portanto, precisamos quebrar os paradigmas da velha escola e criar uma nova 

escola, que propicie aos alunos ambientes e oportunidades que levem o aluno 

a ler movido pela vontade, pelo interesse, pelo desejo. Só assim, será possível 

criar o aluno-leitor, aquele que através da leitura criará e recriará  o significado 

do que leu. 

Segundo Angela Kleiman (KLEIMAN, 1995), a leitura precisa permitir 

que o leitor apreenda o sentido do texto, não apenas decifre os signos 

linguísticos, sem que haja compreensão do que se lê. Já para Cosson 

(COSSON, 2014, p.39), “Ler é um processo de extração do sentido que está no 

texto [...] Quando se consegue realizar essa extração, fez-se a leitura.”  

Formar o cidadão para a vida é formar o aluno- leitor. Aquele que leia, 

compreenda e cresça cognitivamente para, assim, fazer a diferença na 

sociedade onde vive.  

De acordo com Pennac (PENNAC, 1993, p. 121), “Uma só condição 

para se reconciliar com a leitura: não pedir nada em troca.”  Portanto, o papel 

da escola é desenvolver no aluno o gosto pela leitura e criar entre ele e o livro 

um vínculo de afetividade. É necessário que o aluno veja o livro como um 

amigo que vem trazer muitas novidades, que vem lhe apresentar um mundo 

ainda desconhecido, mas muito mágico.  

 Buscando quebrar o sistema escolar da leitura com o compromisso de 

uma devolução questionadora, avaliadora,, nada mais coerente do que utilizar 

como base para desenvolver este projeto as obras de Paulo Leminski, afinal  

este poeta defendia o conceito de arte como um “inutensílio”. E ler com gosto é 

uma arte. E arte não exige sacrifícios. Arte é criar, inventar, recriar e reinventar 

com prazer, aquilo que nos interessa, nos chama a atenção. Leminski sugere 

isto no seguinte poema:  

 

Ler pelo não, quem dera! 

Em cada ausência, sentir o cheiro forte 

do corpo que se foi, 

a coisa que se espera. 

Ler pelo não, além da letra, 



ver em cada rima vera, a prima pedra, 

onde a forma perdida 

procura seus etcéteras. 

Desler, tresler, contra ler, 

enlear-se nos ritmos da matéria, 

no fora, ver o dentro e, no dentro, o fora, 

navegar em direção às Indias 

e descobrir a América. (LEMISNKI, ano 2013, p.223  ) 

 

Nesse sentido Elisiani Vitória Tiepolo afirma que ler textos literários não 

é mesmo útil nesse sentido pragmático, mas é essencial ao nosso processo de 

humanização (TIEPOLO, ano 2006 ).  

 

 

  



3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, será feita uma apresentação do Projeto para a comunidade 

escolar para esclarecer o seu objetivo . As aulas serão geminadas, distribuídas 

em um dia por semana. As atividades serão desenvolvidas na sala de aula, 

biblioteca, sala de informática, pátio da escola e Pedreira Paulo Leminski, a 

partir da leitura de diversos gêneros textuais: poemas, haicais, música, conto, 

entrevista, carta, artigo. 

 

Estratégias de ação 

 

O projeto será apresentado a toda comunidade escolar (direção, 

professores, equipe pedagógica, pais e alunos) com o intuito de esclarecer o 

seu objetivo . As atividades com os alunos serão realizadas em diversos 

ambientes da escola e ofertando condições de momentos diferenciados 

quando serão realizadas leituras de diferentes gêneros textuais com o objetivo 

de formar alunos leitores. 

 

Recursos utilizados 

 

Para estas aulas de leitura serão usados o livro de Paulo Leminski, 

“Guerra dentro da gente”, poemas desse autor, laboratório de informática, 

televisão, DVD, vídeos disponíveis no Youtube, jornal Gazeta do Povo, Portal 

Dia a dia Educação, máquina fotográfica, instrumentos musicais. 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará em conformidade com as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná, portanto, será formativa. Levará em 

conta a participação, o interesse, colaboração e desenvolvimento das 

atividades e a contribuição do Projeto na formação do aluno leitor. 

 

 

 

 

 



Atividades a serem desenvolvidas 

 

Primeiro momento (2 aulas) 

 

Apresentação do Projeto 

 

Neste momento, o Projeto Leitura e Reflexão na Escola, com o título 

“Conto, canto e encanto no mundo da literatura”, será apresentado para a 

comunidade escolar: direção, equipe pedagógica, professores, funcionários, 

pais e alunos. Como é um projeto além-currículo, é preciso explicar os motivos 

que levaram à produção e também aplicação do projeto: desinteresse pela 

leitura literária e a importância da leitura na formação de um sujeito crítico, 

transformador do meio onde vive. O objetivo do projeto que é formar o aluno 

leitor através da leitura fruição. Será apresentada também a metodologia que 

será utilizada neste projeto: atividades extracurriculares que darão aos alunos a 

oportunidade de entrar em contato com a leitura literária através de diferentes 

formas, como: rodas de leitura, varal da leitura, visitas em ambientes de leitura 

como a biblioteca da escola, sala ou espaços temáticos que poderão ser 

montados pelo professor. Tudo isso com um objetivo maior que é formar alunos 

leitores não só no ambiente escolar, mas também fora dele. 

Após essa explanação, o professor poderá montar um espaço com 

livros, jornais, panfletos, cartazes com poemas para que os participantes 

entrem em contato com a leitura literária. Poderá, também, realizar a leitura de 

alguns poemas de Leminski, que podem ser encontrados em 

www.mensagenscomamor.com/poemas_e_poesias_de_paulo_leminski.htm.   

Outra explicação importante é sobre a razão da escolha do poeta  Leminski 

como base do projeto: ele é autor de poesias, músicas, contos, biografias. É 

paranaense, curitibano, e sempre defendeu a arte pela arte, ou seja, neste 

caso, o “ler pelo não”, para o crescimento do próprio indivíduo, sem a 

preocupação de um retorno avaliativo.  

 

Segundo momento (1 aula) 

 

Sondagem sobre a leitura 

 

Este é o momento em que o professor traçará o perfil referente à leitura dos 

http://www.mensagenscomamor.com/poemas_e_poesias_de_paulo_leminski.htm


alunos. O professor poderá realizar esta sondagem elaborando uma ficha com 

as seguintes perguntas: 

 

a)  Em sua casa há livros? 
 
(   ) sim                  (   ) não 

 
b) Você gosta de ler? 

 
(    ) sim                 (   ) não 

 
c) O que você prefere ler? 

 
(    ) livros         (   ) gibis        (    ) jornais       (    ) outros 
 

d)    Já leu livros? 
 
(    ) sim                 (    ) não 

 
e) Com que frequência você costuma ler? 

 
(    ) sempre 
 
(    ) de vez em quando 
 
(   ) não gosto de ler 
 

f) O que  faz você ler ? 
   (    ) A professora pede ou exige 

(    ) Os pais incentivam 
(    ) Gosto de ler 

 
g) Já foi  ou vai em livrarias para comprar livros ? 

 
(     ) sim                (   ) não 

 

Terceiro momento (3 aulas) 

Um filme sobre a aventura de ler 

 

Os alunos irão assistir ao filme Pagemaster: O Mestre da Fantasia 

Sinopse do filme: Conta a história de um garoto que não gosta de livros. Um 

dia, para fugir de uma tempestade, abriga-se na biblioteca, onde encontra 

Pagemaster, o mestre da fantasia, que o leva por uma viagem encantada com 

seus amigos. Nas páginas dos livros, o garoto se vê envolvido em aventuras, 

fantasias, terror... (disponível em http://megafilmeshd.net/pagemaster-o-mestre-

da-magia/. Acessado em 10/11/2014, às 22:00 h). 

http://megafilmeshd.net/pagemaster-o-mestre-da-magia/
http://megafilmeshd.net/pagemaster-o-mestre-da-magia/


 

 O objetivo desta atividade é aguçar no aluno participante deste projeto 

o interesse pela  busca de  livros disponíveis na biblioteca da escola 

ou em outras bibliotecas locais. 

 

Após o filme, importante conversar com os alunos se gostaram do filme, se se 

identificaram com ele, etc.  Após a conversa, os alunos vão até a biblioteca da 

escola ou ao local onde se encontram os livros que pertencem ao acervo 

escolar. Nesse espaço, podem verificar a distribuição dos livros, os tipos de 

livros, a quantidade de livros, etc. 

 
 

 Nessa visita, o professor ou o bibliotecário podem deixar claro que 

este espaço pode e deve ser frequentado pelos alunos. É uma ótima 

oportunidade, também, para explicar como funciona o empréstimo dos 

livros, o comprometimento e a responsabilidade do aluno quanto ao 

zelo e a devolução dos livros. Os alunos podem ser estimulados a 

procurarem, na biblioteca livros de Paulo Leminski para começarem a 

se inteirar da obra desse autor. 

 

Quarto momento (2 aulas) 

 

Quem foi Paulo Leminski? 

 

 O professor poderá confeccionar um cartaz ou escrever no quadro 

“PAULO LEMINSKI”;  em seguida, pedir aos alunos que relatem o que 

sabem sobre este nome. É importante que o professor conheça alguns 

dados desse escritor: 

Biografia: 

  Paulo Leminski nasceu em Curitiba, em 1944. Foi poeta, romancista, 

tradutor, compositor, biógrafo e ensaísta – além de faixa preta do judô. 

É autor de Distraídos venceremos, Catatau, Bashô , entre outros. 

Suas composições foram gravadas por diversos artistas , entre eles 

Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Guilherme Arantes...Morreu em 

1989. 

 Após essa conversa, para que os alunos  tomem conhecimento ou que  



saibam mais sobre Leminski, se houver condições, o professor pode 

levá-los  até o laboratório de informática e pedir que pesquisem sobre 

a obra e vida deste autor. Estas informações podem ser encontradas 

através de biografias disponíveis em 

www.mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/vida-

obra-inspiradora-paulo-leminski-256626.shtml.  

 

 Pedir aos alunos que leiam e anotem algumas informações sobre o 

autor para uma posterior conversa sobre ele. 

 

 Se não houver laboratório de informática na escola, o professor 

poderá levar uma biografia de Leminski para ser lida em sala de aula.  

 

 Depois da leitura e conversa sobre a vida e obra de Leminski, o 

professor deve explicar aos alunos que a partir deste momento, lerão 

muitas obras deste autor paranaense, curitibano, que amava a arte 

sobre todos os aspectos e brincava com as palavras ao falar sobre a 

“arte de viver”, conforme o seguinte haicai: 

 

 Algumas definições de haicais: 

 
 

a) Um tipo de poesia escrito em três linhas. 

 

b) Haicai é a arte de falar tudo ou muito em poucas palavras. Tem como 

característica principal a simplicidade. É um tipo de poema que toca 

adultos e crianças. 

 

 
                                                  vai vir o dia 
                                            quando tudo que diga 
                                                     seja poesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/vida-obra-inspiradora-paulo-leminski-256626.shtml
http://www.mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/vida-obra-inspiradora-paulo-leminski-256626.shtml


 

Quinto momento (2 aulas) 

 

De filha para pai 

 

 Iniciar este momento com as seguintes questões : 

 

a) A carta é um meio de comunicação. Usamos com frequência nos dias 
atuais? Por quê? 

 
 

b) Você já recebeu ou escreveu uma carta?  
 
 

c) Quais meios de comunicação usamos atualmente para nos 
comunicarmos com as pessoas? 

 
 

d) A linguagem utilizada numa carta é a mesma usada nas mensagens 
escritas, no facebook ou em outras redes sociais ?  

 

 Após esta conversa com os alunos, realizar a leitura da carta que 
Estrela Leminski escreveu ao pai, Paulo Leminski, na comemoração 
dos seus 70 anos, se vivo estivesse. Disponível em 
www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?id=1493281, sob 
o título de “Polaco setentão”, no quadro “Veja também”, com o título 
“De filha pra pai.”. 

 

 Depois da leitura da carta, comentar sobre a linguagem utilizada nela. 
 

 Questionar: será que esse tipo de linguagem pode ser utilizada em 

qualquer tipo de carta? Por quê? 

 

 Como você imagina a reação de Leminski se lesse esta carta? 

 

 Conversar sobre a importância da família em nossa vida.  

 

 Após essa conversa, realizar a leitura do poema de Leminski:  

 

quando eu tiver setenta anos então vai acabar esta adolescência..., 

(disponível no mesmo site da carta ou no livro Caprichos & Relaxos, de 

1983). 

 

  

http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?id=1493281


  Sexto momento (8 aulas) 

 

Hora do conto:  primeira parte 

 Iniciar esta atividade com uma roda de conversa quando os alunos 

conversarão a partir das seguintes questões: 

a) O que é um conto? 

b) Quais contos você conhece? 

c) Quais contos você já leu? 

d) Qual é seu conto preferido? 

 

 Em seguida, realizar a leitura do texto “O conto se apresenta”, de 

Moacir Scliar, disponível em 

www.portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19003. 

 Este texto também pode ser encontrado no livro Literatura em minha 

casa – Contos – vários autores 2003. 

Segunda parte 

Relembrar oralmente o que é um conto: um tipo de texto narrativo que relata 

um fato ou acontecimento. Tem um narrador, personagens, enredo.  E iniciar a 

leitura do conto de Paulo Leminski, “Guerra dentro da gente”, que conta a 

história de Baita, um menino pobre, filho de lenhadores. Ele queria aprender a 

arte da guerra. Um dia, encontrou um velho que se ofereceu para iniciá-lo 

nesta arte. Seduzido por esta ideia, Baita segue Kutala e aprende muitas 

coisas sobre a vida. Descobre o amor e retorna para casa muitos anos depois.  

  O conto “Guerra dentro da gente” é  composto de 8 capítulos que se 

dividem da seguinte maneira:  

 

- A partida 

- A estrada 

-O mar 

-A cidade assassinada 

-A grande cidade 

- A Noite dos Espetáculos 

-A princesa e suas duas saídas 

- A volta 

 

http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19003


 A leitura deste conto pode ser dividida em 4 etapas, sendo dois 

capítulos por vez, podendo se  realizar a leitura silenciosa, a leitura em 

casa, a roda de leitura e outras formas de compartilhamento. 

 

 Este conto permite várias interpretações, portanto, o professor deve 

oportunizar a discussão e reflexão oral para que as diferentes 

interpretações sejam confrontadas. 

 

Sétimo momento (2 aulas)  

 

 Varal de poemas 

 

 Neste momento, o professor monta um varal com poemas de Paulo 

Leminski, e outros poetas outros autores, como Helena Kolody, José 

Paulo Paes, Roseanna Murray, Cora Coralina,  entre outros. O 

professor  pede  aos alunos que procurem no varal poemas de 

Leminski.  

 

 Poemas sugeridos:  

 dança da chuva; 

 pétala; 

 Desculpe, cadeira; 

 minhas 7 quedas; 

 aqui  nesta pedra; 

 um passarinho; 

 lembrem de mim;                     

 ver é dor; 

 fazia poesia; 

 via sem saída; 

 acordo logo durmo; 

 Amor, então, também, acaba? ; 

 além alma (uma grama depois); 

 O que quer dizer; 

 bem no fundo; 

 Um bom poema leva anos; 

 a lua foi ao cinema; 

 aço em flor; 

 parada cardíaca; 

 o atraso pontual; 

 razão de ser; 

 pergunte ao pó; 



 ler pelo; 

 último aviso; 

 objeto sujeito; 

 o bicho alfabeto;  

 amor bastante 

 

 Os alunos escolhem os poemas e realiza-se, então, um sarau literário 

onde os alunos e o professor lêem os  poemas em voz alta. 

 

Para a seleção dos poemas que irão compor o varal, o professor pode acessar 

o livro Caprichos & Relaxos, disponível para download em 

www.pauloleminskipoemas.blospot.com.br/2010/07download-do-livro-

caprichos-e-relaxos.html. 

Outros poemas podem ser encontrados em 

www.poemas_e_poesias_de_paulo_leminski.htm. 

 

 

Oitavo momento (2 aulas) 

 

Entrevista com Leminski 

 

 Neste momento, os alunos conhecerão um pouco mais sobre Paulo 

Leminski. Assistirão ao vídeo disponível no Youtube com o título 

“Ervilha da fantasia”. Nessa entrevista, ele fala sobre a arte de 

escrever poesias. 

 Em seguida, os alunos farão a leitura de alguns relatos de amigos e 

pessoas que conheceram e conviveram com Paulo Leminski . Estes 

relatos encontram-se disponíveis em 

www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id1493281

&tit=polacosetentao. 

 Depois dessas leituras, faz-se uma roda de conversa sobre a 

importância da amizade na vida das pessoas. 

 Por último faremos a leitura do poema “o hóspede despercebido”. 

Este poema relata a passagem de várias pessoas pela vida do autor 
(amigos , familiares , enfim, relações afetivas não esquecidas ) 

    

http://www.pauloleminskipoemas.blospot.com.br/2010/07download-do-livro-caprichos-e-relaxos.html
http://www.pauloleminskipoemas.blospot.com.br/2010/07download-do-livro-caprichos-e-relaxos.html
http://www.poemas_e_poesias_de_paulo_leminski.htm/
http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id1493281&tit=polacosetentao
http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id1493281&tit=polacosetentao


Nono momento (2 aulas) 

 

Os alunos realizarão a leitura de alguns haicais de Leminski.  

 Antes de iniciar a leitura, o professor poderá perguntar aos alunos se 

sabem o que são os haicais e se já leram algum. 

 O professor leva vários haicais para serem lidos e interpretados 

oralmente pelos alunos.  Alguns haicais de Leminski podem ser 

encontrados em www.pensador.uol.com.br/haicai_paulo_leminski. 

 Depois da leitura, os alunos poderão confeccionar cartazes com 

haicais de Leminski ou de suas próprias autorias e distribuí-los pelos 

diversos ambientes da escola para que outras pessoas os leiam 

também. 

 
 

Décimo momento (2 aulas) 

 

Músicas de Leminski 

 

 Este é o momento em que os alunos conhecerão o Leminski autor e 

coautor de algumas músicas. 

 

a) Para esta etapa do projeto, o professor poderá iniciar com uma 

conversa sobre música: Quem gosta de música? 

 

b) Que tipo de música você costuma ouvir? 

 
 

c) Em quais momentos você ouve músicas? 

 

d) Você gosta de cantar? 

 
  

e) Você sabe tocar algum instrumento musical? 

 

Depois dessa conversa, o professor poderá apresentar o Leminski compositor 

de algumas músicas, entre elas “Xixi nas estrelas”, composta por Leminski e 

Guilherme Arantes e gravada pelo último. Se for possível, os alunos poderão 

ver no Youtube um vídeo em que Guilherme Arantes fala de Leminski e desta 

música.  

 

                https://www.youtube.com/watch?v=-SJYUF3Sh8E 

http://www.pensador.uol.com.br/haicai_paulo_leminski


 
 

 Em seguida, os alunos farão leitura da letra da música para conversar 

sobre a letra da música, que fala sobre a ação destrutiva do  homem 

na natureza.  

 Após a leitura e a conversa, os alunos poderão ouvir a música “ Xixi 

nas estrelas”, disponível em www.letras.mus.br/Guilherme-

arantes/113372/. 

  Podem também ouvir outras músicas de Leminski, gravadas 

recentemente por Estrela Leminski  em Leminskanções, disponível em 

www.leminski.com.br. 

Décimo primeiro momento (5 aulas) 

 

Piquenique literário 

 

Este é o momento em que o PROJETO “Conto, canto e encanto no mundo 

da literatura – leitura e reflexão na escola” é concluído. 

 

Os alunos serão levados à Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Este é um 
local onde são realizados grandes shows.  

  A Pedreira Paulo Leminski é um local de espetáculos ao ar livre. Está 

localizada no bairro Abranches, em Curitiba – Pr. Este espaço foi 

aberto em 1990. Possui uma área de 103.5 mil m2, com um palco de 

480 m2.Tem capacidade para até 30 mil pessoas. Seu nome é uma 

homenagem ao poeta curitibano Paulo Leminski. 

  

 Neste local, serão realizadas leituras  de poemas e  cantadas algumas 

músicas de Leminski. A turma também poderá tirar fotos do local e do 

piquenique.  

  Pode ser escolhido qualquer outro ponto turístico da cidade, uma 

praça, um parque para realizar este momento. Caso isso não seja 

possível, o pátio da escola poderá ser o local para este fechamento. 

 
Nesta perspectiva, acredito que este trabalho será apenas o início de um 

longo caminho a ser trilhado na busca de transformações no processo de 

ensino e desenvolvimento pelo gosto efetivo da leitura de textos literários.  

Cabendo também , a superação de déficit de aprendizagem da leitura , 

interpretação e produção textual , uma vez que através  do domínio da 

leitura, ocorre o aprendizado.  

http://www.letras.mus.br/Guilherme-arantes/113372/
http://www.letras.mus.br/Guilherme-arantes/113372/
http://www.leminski.com.br/
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