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Resumo 
 A habilidade leitora é um recurso muito 
importante nos dias de hoje e a escola deve 
acompanhar a evolução social da mesma e 
facilitar a compreensão por meio do uso de 
estratégias de leitura e metodologias 
variadas. Os docentes têm um papel muito 
importante dentro da sala de aula na hora de 
desenvolver o seu trabalho em relação à 
motivação e ao despertar o gosto pela 
mesma. Este trabalho tem por objetivo 
principal disponibilizar estratégias de leitura 
através da formação continuada em forma de 
oficinas teóricas e práticas para os docentes 
dos anos finais do ensino fundamental como 
forma de subsidiar e agilizar o processo de 
leitura em sala de aula  tanto para os 
professores de língua portuguesa como para 
as outras disciplinas. Aprimorando dessa 
forma as aulas de leitura para os alunos e 
garantindo um processo de ensino-
aprendizagem coerente com a teoria e a 
prática pedagógica e dando sentido da leitura 
na vida e no contexto social dos alunos. 
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APRESENTAÇÃO 

  

 As diferentes formas de se abordar o Ensino das Estratégias de Leitura 

nos faz remeter e compreender como o conhecimento é construído em torno da 

habilidade leitora e como o professor propõe o trabalho de leitura. 

 Nesse sentido, para que o desenvolvimento da aprendizagem em 

relação à leitura ocorra, é necessário que as estratégias em sala de aula 

facilitem e instaurem um vinculo de ligações mais concretas sobre os textos 

que são trabalhados. Como enfatiza Menegassi (2010, p.41), “Estratégias são 

procedimentos conscientes ou inconscientes utilizados pelo leitor para 

decodificar, compreender e interpretar o texto e resolver os problemas que 

encontra durante a leitura.” As estratégias são formas profundas de se  

entender as entrelinhas de um texto, e que também de certa forma com o 

tempo se adquire estratégias espontâneas através da maturação da própria  

leitura. 

 Outro procedimento “com frequência chamado também de regra, 

técnica, método, destreza ou habilidade, é um conjunto de ações ordenadas e 

finalizadas, isto é, dirigidas à consecução de uma meta” (COLL, 1987 apud 

SOLÉ, 1998, p.68), Nesse ponto, destacamos que Menegassi (1992,p.159) 

considera as técnicas como um procedimento de ação ordenada que 

 

São sempre através de instrução ou observação. Já as estratégias 
são decorrentes da aprendizagem das técnicas ou da criação 
espontânea do leitor. Ou seja, após aprender certas técnicas, o leitor 
cria ou adapta estratégias de leitura a partir dos conhecimentos 
adquiridos com aquelas; também é capaz de criar estratégias 
espontâneas que o tempo e a manutenção na leitura proporcionam, 
sendo um fato que ocorre tanto com o bom quanto com o mau leitor. 

  

           Diante das estratégias de leitura o que podemos afirmar é que a 

efetivação das técnicas, das condutas, das formas, dos procedimentos em 

relação à leitura se dá a partir do momento em que o professor conduz em sala 

de aula o desenvolvimento das mesmas, para que estas sejam apreendidas  e 

as leituras entendidas. 



 Tornar o trabalho do professor mais propício em sala de aula leva os 

alunos a compreenderem melhor e com mais tranquilidade as questões ligadas 

à complexidade da habilidade leitora. Menegassi (2010, p.42) afirma que as 

estratégias 

requerem, por parte do professor, um conhecimento mínimo de 
trabalho com o texto, pois cada texto requer uma leitura específica, já 
que os textos que circulam na sociedade não são lidos sempre da 
mesma forma. Cada texto requer uma estratégia de leitura, em 
função de sua especificidade, de seu conteúdo, de sua forma. É certo 
que muitos textos são lidos com a mesma estratégia, porém seu 
emprego é diferenciado pelo leitor. 

  

            Propor um trabalho em que as estratégias de leitura sejam o foco do 

ensino contribui para que cada vez mais possamos ter alunos independentes e 

“formar leitores autônomos, capazes de enfrentar de forma inteligente textos de 

índole muito diversa, na maioria das vezes diferentes dos utilizados durante a 

instrução.” (SOLÉ, 1998, P.72). 

 A formação de leitores autônomos competentes vem possibilitar ao 

aluno a capacidade de aprender a partir dos textos que se lê, forma-se um 

leitor competente para a vida. 

A seguir relatamos o conjunto de cinco encontros em forma de oficinas 

teóricas e práticas, totalizando 32h/a que serão aplicadas a professores de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental dos anos finais. 

OFICINAS TEÓRICAS e PRÁTICAS 

 

1º Encontro - 4h/a:O Desafio da Leitura 

Conteúdo: O que é ler; O processo da leitura numa perspectiva interativa; a 

leitura na escola;  A leitura como objeto de conhecimento; A leitura como um 

meio para realização de aprendizagens. 

Objetivos: Conhecer a realidade dos professores sobre o entendimento do 

processo da leitura no contexto da aprendizagem em sala de aula; Evidenciar o 



processo de leitura e a perspectiva interativa da leitura como objeto de 

conhecimento. 

Metodologia: Mensagem em vídeo sobre a leitura; Questionamentos sobre a 

realidade escolar; Utilização de slides para explicação; Minitexto do Livro 

Estratégias de Leitura de Isabel Solé para leituras e trabalhos em grupos com 

questões para responder; Explanação das respostas; Debate em grupo. 

Resumo teórico: A leitura é processo de interação entre o leitor e o texto para 

satisfazer um propósito ou finalidade. A amplitudee as finalidades da leitura são 

infinitas, pois lemos para sonhar, preencher momentos de lazer, para realizar 

atividades, para ocupar nossas mentes, nos atualizar mediante o mundo, entre 

outras coisas. Para entender e compreender um texto o leitor utiliza seus 

conhecimentos de mundo e os conhecimentos do próprio texto. Dentro da visão 

interativa, Solé (1998, p.23) afirma “que a leitura é um processo mediante a 

qual compreende a linguagem da escrita.” Temos que ter as habilidades de 

decodificação e aportar nossos objetivos, ideias e experiências prévias para 

poder permitir ou rejeitar as previsões e inferências advindas da leitura. Esse 

processo de integração dentro do modelo interativo nos faz compreender a 

totalidade dos seus elementos os ascendentes – buttom up – e descendente – 

top down. Um dos grandes objetivos e mais importantes da  escola  é fazer 

com que os alunos aprendam a ler corretamente. A aquisição da leitura é 

fundamental para os alunos terem autonomia tão sonhada na sociedade 

letrada. As pesquisas apontam que não lemos o bastante. E a  escola e os 

professores têm clareza do que é ler? Temos que fortalecer os “elos” 

pertinentes ao contexto geral voltado ao trabalho da leitura nas escolas e dar 

maior ênfase no domínio das habilidades de decodificação, compreensão, 

interpretação leitora e aprendizagem significativa. 

01 – Vídeo Motivacional sobre Leitura: 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=37Sb1bUX7es, acesso em 30 de 

outubro de 2014. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=37Sb1bUX7es


02 - Questionamento na oralidade sobre a REALIDADE ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

03 - LEITURAS EM GRUPOS:  

Grupo A – A leitura na Escola (SOLÉ. Isabel. Estratégias de Leitura. 6.ed. –

Porto Alegre: Artmed,1998.p.32 a 34) 

Grupo B - A leitura, um objeto de conhecimento (SOLÉ. Isabel. Estratégias de 

Leitura. 6.ed. – Porto Alegre: Artmed,1998.p.34 a 36)  

Grupo C–A leitura, um meio para a realização de aprendizagens (SOLÉ. 

Isabel. Estratégias de Leitura. 6.ed. – Porto Alegre: Artmed,1998.p.36 e 37) 

04 – Debate em grande grupo com discussões reflexivas. 

 

01 - Como é vista a importância da leitura no contexto escolar? 

02 – Como você professor reconhece a necessidade da leitura na vida do 

seu aluno? 

03 – A leitura como objeto de conhecimento e de interação com o ensino-

aprendizagem é abordada de que maneira na nossa realidade escolar? 

04 – Quais desafios mais aparecem no dia a dia do nosso trabalho quando 

direcionamos a área da leitura? 



2º Encontro 4h/a: O Ensino De Estratégias De Compreensão 

Leitora 

Conteúdos: O que é uma estratégia; O lugar das estratégias no ensino da 

leitura; Como e por que devemos ensinar estratégias de leitura  e o seu papel? 

Os tipos de textos usados para melhor usar as estratégias. 

Objetivos: Facilitar a compreensão do uso das estratégias em sala de aula 

para a compreensão da habilidade leitorados alunos. 

Metodologia: Mensagem em forma de dinâmica “Ato criativo”. 

Questionamentos sobre a realidade escolar; Utilização de slides para 

explicação; Textos do Livro Estratégias de Leitura de Isabel Solé 

disponibilizados em forma de WEBQUEST; Debate e discussão em grande 

grupo com apontamentos e relatos de experiências.  

Resumo teórico: Devemos ter claro para que serve a leitura e suas 

estratégias, para que o leitor se envolva verdadeira e significativamente na 

compreensão do determinado texto  e o papel do professor é o de criar o 

interesse através da motivação  do mesmo para e pela leitura. O leitor tem que 

ter claro para que serveo conteúdo daquele determinado texto, tem que ter a 

compreensão necessária e significativa, para ele resolver o problema com o 

qual se depara, com o qual ele não entende. As estratégias que irão permitir 

que o aluno planeje a tarefa geral da leitura, a da motivação, a da 

disponibilidade,  onde facilitarão a comprovação, a revisão, o controle do que 

se lê e a tomada de decisões para a compreensão do texto. Para tanto é 

preciso ensinar estratégias de leitura que ajudem a compreender diferentes 

tipos de texto de forma que levem a melhorar e alcançar os objetivos previstos, 

que é o saber ler, interpretar e escreverde forma autônoma e produtiva. 

01 - Mensagem do ATO CRIATIVO: O Objetivo principal dessa dinâmica é 

levar o professor a pensar sobre o ato de ler e ser criativo com as questões 

voltadas a leitura, pois quem lê segundo Antunes: 

“O leitor é quem está escrevendo o livro. Ler é um ato criativo. E há poucas 

pessoas que sabem ler. Ler não é um ato passivo como quando a gente vê 

novela. Os livros que eu gosto de ler são os livros que exigem muito de mim. 



Daí eu estou a pensar se os livros em vez de ter o nome do escritor, deviam ter 

o nome do leitor na capa. Ele é quem de fato escreve o livro. Quem começa a 

ler um livro bom sempre desconhece coisas acerca de si mesmo. Livros 

extraordinariamente simples são os mais complexos.” 

António Lobo Antunes, escritor português. 

Fonte: http://arteemlivros.blogspot.com.br/2011/04/normal-0-21-false-false-

false-pt-br-x.html >acessado em 06 de novembro de 2014. 

 
Cada professor irá ganhar a dinâmica e montará um desenho inspirado no que 

entendeu por LEITURA, o que é LER e  o que significa a LEITURA. Para isso, 

usará desenhos em formas geométricas pré-selecionados, irá interpretá-los e 

desenvolver um desenho. Depois será aberto para discussão e depoimentos de 

como se sentiu diante da dinâmica. 

 

02 - Questionamento na oralidade sobre a REALIDADE ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

03 - Usaremos a WEBQuest para a leitura dos textos das p.75 a 87. 

Disponibilizarei os textos e as atividades sobre eles pelo site 

http://www.webquestfacil.com.br/ onde já tenho o cadastro. Após faremos 

grande debate com relatos de experiências.  

Esses serão os textos para montagem dos grupos: 

 Concepção construtivista ( O que  a concepção aborda?) (SOLÉ. Isabel. 

Estratégias de Leitura. 6.ed.–Porto Alegre: Artmed,1998.p.75 a 87); 

01-O que é uma estratégia?  Dentro da dimensão da Leitura como você 

professor entende e usa as estratégias de Leitura em sala de aula? 

02-Geralmente usamos estratégias para ensinar a Leitura em sala de 

aula? Como? De que forma? 

03-Quais os melhores tipos textos para usaras estratégias de leitura? 

 

http://arteemlivros.blogspot.com.br/2011/04/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html
http://arteemlivros.blogspot.com.br/2011/04/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html
http://www.webquestfacil.com.br/


 Metáfora dos Andaimes (Por que o uso dessa metáfora?) (SOLÉ. Isabel. 

Estratégias de Leitura. 6.ed.–Porto Alegre: Artmed,1998.p.75 a 87); 

 Método de Ensino Direto da Compreensão Leitora ( Apresenta 5 etapas, 

quais?) (SOLÉ. Isabel. Estratégias de Leitura. 6.ed.–Porto Alegre: 

Artmed,1998.p.75 a 87); 

 Método de Instrução Direta (Paradigma de pesquisa) 

(MENEGASSI,R.J.Leitura e Ensino. 2.ed. – Maringá: Eduem, 2010.p.43 

a 46); 

 Os tipos de Texto (Classificação dos textos) (MENEGASSI,R.J.Leitura e 

Ensino. 2.ed. – Maringá: Eduem, 2010.p.43 a 46); 

Tarefa 01 -Procure saber... Por que devemos ensinar  estratégias? O papel 
das estratégias na leitura em sala de aula, contribui ou não no PROCESSO 
ensino- aprendizagem?  

Tarefa 02- Vamos compartilhar... Como motivar o aluno a ler? De que forma, 
que estratégias você faz professor para motivar no dia a dia, em sala de aula o 
seu aluno a ler? Socialize com o seu colega. 

Tarefa 03 - Faça um acróstico das palavras ESTRATÉGIAS DE LEITURA  a 
partir das leituras  que realizaram. 

 

3º Encontro 8h/a: Para Compreender... Antes Da Leitura 

Conteúdos: Motivação para a leitura; Os objetivos da leitura, para que vou ler; 

Os conhecimentos prévios sobre o texto; As previsões sobre o texto; 

Objetivo: Levar à compreensão dos professores acerca  da importância das 

estratégias de leitura ao longo das atividades, da motivação, dos objetivos, dos 

questionamentos, dos conhecimentos prévios sobre a leitura. 

Metodologia: Mensagem de motivação em vídeo; Questionamentos sobre a 

realidade escolar em relação às estratégias de leitura em sala de aula; 

Utilização de slides para explicação; Textos do Livro Estratégias de Leitura de 

Isabel Solé para leituras e trabalhos em grupos; Exemplos de atividades de 

leituras; Debate e discussão em grande grupo com apontamentos e relatos. 



Produção de histórias em quadrinhos usando as multimídias disponíveis na 

internet e computadores disponíveis na escola. 

Resumo teórico: Quando se ensina a ler, devemos levar em conta que a 

leitura não deve ser considerada como algo enfadonho e sim como algo 

prazeroso, crianças e professores devem estar motivados para aprender e 

ensinar a ler. O fantástico mundo da leitura, não deve ser encarado como algo 

competitivo e muito menos como uma prática fragmentada. Levar em conta o 

conhecimento prévio das crianças com relação ao texto que é trabalhado e 

oferecer a ajuda necessária para que este possa construir um significado 

adequado sobre ele, faz do texto, ou seja, da leitura algo fascinante e decerta 

forma cativante para o leitor. Essas situações de leituras motivadoras e reais 

possibilitam a criança que lê se libertar para sentir o prazer de ler e 

corresponder melhor as atividades propostas pelo professor. 

01 – Vídeo sobre Leitura: A importância do Ato de Ler 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=HnSFicBz7Mc> acesso em 30 de 

outubro de 2014. 

 

02 - Questionamento na oralidade sobre a REALIDADE ESCOLAR. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HnSFicBz7Mc


 

03 – Trabalhos em grupos sobre os seguintes itens retirados do livro SOLÉ, 

Isabel. Estratégias de Leitura. 6.ed. –Porto Alegre: Artmed,1998.p.93 a 101: 

a) Ler para obter uma informação precisa 

b) Ler para seguir instruções 

c) Ler para obter uma informação  de caráter geral 

d) Ler para aprender 

e)  Ler para revisar um escrito próprio 

f) Ler por prazer 

g) Ler para comunicar um texto a um auditório 

h) Ler para praticar a leitura em voz alta 

i) Ler para verificar o que se compreendeu 

 

04 – Após a leitura, discussão, apontamento das ideias e explanação em 

grande grupo, vamos escolher um redator, para posterior entrega de uma 

produção escrita dos resultados, através de um relatório. 



05- Utilizaremos para exemplificar as sugestões de compreensão do ensino de 

Estratégias de Leitura do livro do Menegassi (MENEGASSI,R.J. Leitura e 

Ensino. 2.ed. – Maringá: Eduem, 2010.p.46 a 54). 

 05 –  Vamos trabalhar a construção da  história em quadrinhos  com o site 

www.pixton.com.br, no qual os professores produzirão a HQ online passo a 

passo seguindo a orientação do site no laboratório de informática da escola. 

Depois cada um irá apresentar a sua produção. 

   

4º Encontro 8h/A: Construindo A Compreensão... Durante A Leitura 

Conteúdos: O processo da Leitura, o que acontece quando lemos?, 

Estratégias durante a leitura, as tarefas de leitura compartilhada. 

Objetivos: Compreender a construção e os processos da leitura; Entender as 

estratégias em torna das tarefas de leitura compartilhada na compreensão dos 

textos. 

Metodologia: Mensagem de motivação em vídeo; Questionamentos sobre a 

realidade escolar em relação à construção de estratégias de leitura em sala de 

aula; Utilização de slides para explicação; Textos de leitura do Livro Estratégias 

de Leitura de Isabel Solé para leituras no grande grupo; Exemplos de 

atividades de estratégias de leituras; Debate e discussão; Leitura e 

interpretação da história da “Menina Bonita do Laço de fita” de Ana Maria 

Machado; Vídeo da história; Confecção dos personagens da história em 3D; 

Contação da história pelos professores. 

Resumo teórico: A leitura é processo de emissão e verificação de previsões 

que levam à construção da compreensão do texto. Ler é um processo da qual 

exige um exercício de compreensão, não somente um, mas vários, no entanto, 

os próprios alunos selecionam marcas e indicadores, formulam hipóteses, 

constroem interpretações para conseguirem certos objetivos com determinados 

textos. A leitura compartilhada é uma atividadeque proporciona  tanto ao aluno 

como ao professor uma melhor ocasião para compreender e usar as 

estratégias para entender os textos, deixando  os mesmos mais autônomos, 

http://www.pixton.com.br/


onde conseguem formular previsões e perguntas, esclarecer dúvidas e resumir 

ideias sobre os textos lidos.Integrar as estratégiasa uma atividade de leitura 

significativa,  nos faz garantir uma aprendizagem  coerente com a proposta de 

ensino. 

01 – Mensagem de motivação: Vídeo Aprender a Aprender 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI >acesso dia 04 de 

novembro de 2014. 

 

02 - Questionamento na oralidade sobre a REALIDADE ESCOLAR. 

 

03 – Atividade de  estratégia de leitura. Vamos trabalhar como exemplo o texto 

A velha e os Ladrões da p.122 do livro (SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. 

6.ed. –Porto Alegre: Artmed,1998.) 

 

04 – Em seguida outra estratégia de leitura com a história da “Menina Bonita 

do Laço de fita” de Ana Maria Machado. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/#q=menina+bonita+do+la%C3%A7o+de+fita > acesso em 

04 de nov. de 2014. 

Como o aluno 

compreende o 

processo de leitura 

em sala de aula? 

O que se entende por 

leitura  

compartilhada?  

Que estratégias de 

leitura você, 

professor, utiliza para 

abordar a leitura 

compartilhada? 

Como o aluno 

compreende a leitura 

do texto? 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI
https://www.google.com.br/#q=menina+bonita+do+la%C3%A7o+de+fita


INTERPRETAÇÃO 

1 – Marque apenas as alternativas corretas: 

a) (  ) É um texto organizado em parágrafos. 

    (  ) É um texto organizado em estrofes. 

b) (  ) O texto Menina bonita do laço de fita foi escrito em versos. 

    (  ) O texto Menina bonita do laço de fita foi escrito em prosa. 

c) (  ) Este texto foi escrito por um narrador. 

    (  ) Esse texto foi escrito pela própria personagem do texto, a menina. 

d) (  ) O texto foi retirado de um jornal. 

    (  ) O texto foi extraído de um livro. 

e) (  ) A fala das personagens é introduzida por travessão. 

    (  ) A fala das personagens não é introduzida por travessão. 

2 – Por que o coelho ficou  tão fascinado pela menina? 

3 – Porque o coelho queria ficar  como  a menina? 

4 – Descreva como ela era e o que sua mãe fazia para torná-la mais bela. 

5 -  Agora descreva o coelho com suas características físicas. 

6 -  Quais foram os motivos, que a menina inventou para o coelho, justificando o 

motivo pela qual ela era  tão pretinha. 

7 – O que acontecia com o coelho cada vez que a menina lhe mentia? 

8 – O que foi que a mãe da menina disse ao coelho? 

9 – O coelho acreditou? Justifique sua resposta. 

10 – O que foi que ele fez então para realizar o seu sonho? 

11 – Como é que nasceram os filhotes de coelho? 

OPINIÃO CRÍTICA - Dê a sua opinião: 

1 – Você acha correto  querer ser como as outras pessoas? Justifique sua resposta. 

2 –  O que é que  valorizamos primeiramente nas pessoas? 

3 – A cor da pessoa pode ter alguma importância no nosso relacionamento com ela? 

Justifique sua resposta. 

4 – Para você o que significa a palavra preconceito? 



5 – Quais são os tipos de preconceito que você conhece? 

6 – Você já viveu ou presenciou alguma situação de preconceito? Conte como 

foi?  

Fonte: http://escolaestadualprofherminia.blogspot.com.br/2012/04/nova-

atividade-do-texto-menina-bonita.html> acessado em 05 de novembro de 2014  

05 – Vídeo  da história para compreensão e ilustração; 

Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=gzMdC-Hwo2I >, acesso dia 

30 de outubro de 2014.   

06 – Confecção dos personagens em 3D, passo a passo: 

a) Reprodução dos personagens em xerox colorido ou impressão colorida; 

b) Colagem de papel contact transparente para sua resistência, em seguida 

recorte dos mesmos; 

c) Sobreposição dos personagens usando cola quente; 

d) Colagem de imã de geladeira atrás do personagem com cola quente; 

e) Contação da história com o uso de um quadro de lata e os personagens 

confeccionados.  

5º Encontro 8h/a: Depois da Leitura: Continuar 

Compreendendo e Aprendendo 

Conteúdos: Como compreender e aprender a leitura e a ideia principal na sala 

de aula; O ensino e a avaliação da leitura; 

Objetivos: Fazer com que os professores entendam da necessidade de 

dinamizar as propostas de leitura mesmo depois da compreensão das mesmas 

com atividades que valorizem ainda mais a habilidade leitora; Perceber a 

importância do contexto da avalição dentro dos processos da leitura 

paradinamizar e desenvolver propostas que garantam o sentido global da 

avaliação do ensino da leitura. 

Metodologia: Mensagem a “Colcha de retalhos” de Isabel Solé; 

Questionamentos sobre a realidade escolar; Utilização de slides para 

http://escolaestadualprofherminia.blogspot.com.br/2012/04/nova-atividade-do-texto-menina-bonita.html
http://escolaestadualprofherminia.blogspot.com.br/2012/04/nova-atividade-do-texto-menina-bonita.html
http://www.youtube.com/watch?v=gzMdC-Hwo2I


explicação; Textos de leitura do Livro Estratégias de Leitura de Isabel Solé para 

leituras no grande grupo; Exemplos de atividades de  estratégias de leituras; 

Debate e discussão ; Leitura e interpretação da Fábula de Esopo “ A história da  

Cigarra e a Formiga”, e a construção do livro gigante com essa obra, 

explorando e contextualizando com as disciplinas de arte e história. 

Resumo teórico:Compreender o texto resulta da combinação de objetivos da 

leitura, motivação, conhecimentos prévios, informações do autor sobre o 

escrito, para que os alunos compreendam a ideia central do texto. Nesse 

contexto o professor resgata a função real do texto e permite que os alunos 

elaborem a sua ideia pessoal, concluindo como que chamamos de resumo. 

Fazer uso dessa estratégia estabelece e gera uma ideia principal e detalhes 

secundários sobre o texto levando os mesmos a perceber e a aprender o 

porquêprecisam resumir e como fazê-los, passando a utilizar essa estratégia 

de forma autônoma. Dentro das estratégias de leitura temos que considerar 

naturalmente e de forma articulada o processo da avaliação como uma forma 

complementar, no sentido de proporcionar informações que possibilitem ajustar 

as características dos processos de aprendizagem com as características do 

ensino. O que se propõe dentro da concepção construtivista da aprendizagem 

é ensinar partindo do que o aluno já sabe, garantir que a tarefa de 

aprendizagem seja constituída de um desafio ao seu alcance, e que está possa 

proporcionar a ajuda necessária onde progressivamente ele pode usar com 

competência as estratégias ensinadas de forma mais autônoma. A avaliação 

formativa faz com que o professor se propõe ao processo de construçãode 

aprendizagem ao aluno, onde continuamente o professor avalia esse aluno ao 

longo do processo. Diante disso é função do professor promover atividades 

significativas de leitura, bem como refletir, planejar e avaliar a própria prática 

em torno da leitura. 

 

 

 

01 - Questionamentos sobre a Realidade Escolar 



 

02 - Leitura e interpretação:  Fábula de Esopo “ A história da Cigarra e a  

Formiga”,  a construção do livro gigante com essa obra, explorando e 

contextualizando com as disciplinas de arte e história.  

 

 

 

 

 

 

 

<http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=700&e

vento=9> acesso dia 26 de outubro de 2014 

Para que  

Avaliar? 

Como avaliar a  

habilidade  

Leitora? 

Por que temos que 

dinamizar o ensino em 

torno da leitura? 

Por que avaliar 

dentro da concepção 

da leitura? 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=700&evento=9
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=700&evento=9


 

a) Vídeo ilustrativo 

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=9v8VjXkhZdo > acesso dia 26 de 

outubro de 2014. 

b)  Texto: A CIGARRA E A FORMIGA - Esopo 

Num dia soalheiro de Verão, a Cigarra cantava feliz. 

Enquanto isso, uma Formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando 
penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. 

– Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te 
afadigares tanto? – Perguntou-lhe a Cigarra. 

– Preciso de arrecadar comida para o Inverno – respondeu-lhe a Formiga. 
– Aconselho-te a fazeres o mesmo. 

– Por que me hei-de preocupar com o Inverno? Comida não nos falta… – 
respondeu a Cigarra, olhando em redor. 

A Formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. 

Quando o Inverno chegou, a Cigarra não tinha nada para comer. No entanto, 
viu que as Formigas tinham muita comida porque a tinham guardado no Verão. 
Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como ela. A Cigarra 
compreendeu que tinha feito mal… 

Moral da história: Não penses só em divertir-te. Trabalha e pensa no futuro. 

Fonte: <http://www.historias-infantis.com/a-cigarra-e-a-formiga/ >acesso dia 03 

de novembro de 2014 

 

c) Interpretação oral ou escrita:  

1- Situação inicial: (Tempo e espaço) 

1.1 Como estava o dia enquanto a cigarra cantava? 

1.2 E a formiga como se encontrava? 

2- Ação: (Uma personagem dá início à ação) 

http://www.youtube.com/watch?v=9v8VjXkhZdo
http://www.historias-infantis.com/a-cigarra-e-a-formiga/


2.1 A cigarra fez um convite a formiga, qual foi? 

3 – Reação: ( outro personagem responde) 

3.1 O que a formiga lhe respondeu? Por quê? 

4 – Situação final: (resultado, ensinamento, a lição de vida) 

4.1 O que aconteceu com a cigarra? Que lição ela aprendeu? 

d)  Produção e Confecção do Livro Gigante 

Cada professor trará o material solicitado anteriormente e em duplas farão o 

Livro Gigante da Fábula: A Cigarra e a Formiga de Esopo, conforme os 

seguintes passos: 

 Dividir  4 cartolinas ao meio totalizando 8 partes; 

 Grampear as 8 partes e a primeira parte deixar para a capa do livro; 

 As demais utilizar para desenhar e escrever a história ; 

 Poderão utilizar dobradura, colagem para fazer os personagens e o 

cenário e muita criatividade; 

 Utilizarão lápis de cor, giz de cera, tinta guache, ficará a critério de cada 

dupla; 

 Após a confecção dos livros será feita uma exposição dos trabalhos; 

03 - Leitura do texto:  CONCEPÇÕES DE LEITURA NO ENSINO DE 

LÍNGUAS para comentar tipos de questão de leitura - http://e-

revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/5484/4176 

04 – Leitura em Grupo: O Ensino e a Avaliação da Leitura (SOLÉ. Isabel. 

Estratégias de Leitura. 6.ed. – Porto Alegre: Artmed,1998.p.164 a 168) 

 

05 - Mensagem:  A “ Colcha de Retalhos” de Isabel Solé; Cada professor irá 

escrever o que significou a oficina sobre a LEITURA COMO SUPORTE 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/5484/4176
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/5484/4176


PEDAGÓGICO para ele, em um pedaço de retalho, após será customizado em 

uma colcha e dado o sentido e significado da dinâmica.  
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