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RESUMO 
 
 

PIBID: DESENVOLVENDO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS LEITORAS Este projeto foi 
desenvolvido pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
&#9472; PIBID da Universidade de Taubaté, subprojeto de Letras, na EMEF Prefeito Guido 
José Gomes Miné, escola pública da rede municipal de ensino de Taubaté. Trata-se de uma 
Sequência Didática utilizando o material do Projeto Observatório da Educação/ Unitau, cedido 
pela professora Dra. Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, para o desenvolvimento das 
habilidades leitoras &#9472; avaliadas nas provas Brasil e Saresp &#9472; dos alunos de duas 
turmas de 7º ano. Com isso, espera-se contribuir para a melhoria da aprendizagem dos 
discentes, da prática de ensino da língua portuguesa, bem como para a formação inicial de 
professores desta área. O projeto está sendo realizado em várias etapas. Primeiro, realizamos 
um estudo das habilidades avaliadas na prova do Saresp e Prova Brasil. Em seguida, lemos o 
artigo sobre gênero discursivo (O desenvolvimento de habilidades de leitura e produção de 
textos a partir de gêneros discursivos). Na sequência, dentre as atividades cedidas pelo Projeto 
Observatório da Educação / UNITAU, selecionamos e elaboramos material a ser utilizado pelos 
alunos e aplicamos uma prova diagnóstica. Para isso, foram escolhidos dois textos, entre eles, 
um sobre lendas modernas e o outro sobre fábula, ambos com questões de múltiplas escolhas. 
Corrigimos e analisamos a prova diagnóstica e, em seguida, demos a devolutiva para os alunos 
e as dúvidas deles foram sanadas. Os dados coletados a partir da realização da prova 
diagnóstica foram organizados em um gráfico e revelaram as dificuldades apresentadas pelos 
alunos. Dentre elas, destacam-se: a identificação da finalidade de um texto, seu gênero e 
assunto principal; o estabelecimento das relações entre os segmentos de um texto, e a 
dedução do tema ou o assunto principal com base na localização de informações explícitas no 
texto. O projeto está ainda em andamento e os primeiros resultados apontam que há 
necessidade de novas intervenções. É possível concluir que o projeto está sendo de grande 
importância tanto para os alunos quanto para os futuros professores, pois possibilita diminuir as 
dificuldades referentes às habilidades e às competências relacionadas à leitura que foram 
identificadas na prova diagnóstica. Queremos colaborar para a formação de leitores com senso 
crítico e com habilidades de leitura e de produção de textos. O projeto é essencial também para 
a formação dos bolsistas, por meio das experiências vividas em sala de aula, do convívio com 
professores qualificados e da interação aluno- professor. Palavras-chave: gêneros discursivos, 
habilidades leitoras, formação. 


