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RESUMO 
 
 

Desenvolver o hábito pela leitura é um processo constante que vem desde muito cedo em casa 
e aperfeiçoa-se na escola e tem continuidade pela vida inteira. Quanto mais cedo a criança 
tiver contato com os livros e perceber o prazer que a leitura traz, maior será a chance de torná-
la um adulto leitor. A escolha de projetos que privilegiem a literatura na escola é essencial para 
que se promova a emancipação do saber. Ressaltando a importância de que o professor 
precisa ler para que seus alunos possam ser envolvidos pelo texto, servindo de referencial para 
a turma. A partir de então, organizando ideias e pensamentos, buscamos estratégias 
diversificadas para trabalhar o tema escolhido, sem que ficasse cansativo e houvesse maior 
participação dos alunos. Ao entrarmos em uma escola de Educação Infantil, da rede municipal, 
pudemos perceber que um projeto de leitura seria bem vindo tanto pela ludicidade na 
estratégias de contação de histórias quanto pela introdução das crianças ao espaço leitor. O 
Projeto Leitura buscou promover a aprendizagem, por meio de textos coletivos e releituras, 
desenvolvendo a capacidade de pensar, a imaginação, trabalhando a organização temporal de 
fatos, aguçando o gosto pela leitura desde o início das etapas de escolaridade. Um aluno leitor 
é um aluno com maiores chances de ter sucesso em todas as disciplinas escolares. O 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (1998, vol. 3) ressalta a 
importância do manuseio de materiais, de textos (livros, revistas, jornais, gibis, rótulos, receitas, 
convites, etc.) pelas crianças, uma vez que ao observar, manusear produções escritas a 
criança vai, de forma gradativa, interagindo o letramento. A criança só construirá conhecimento 
acerca da leitura se estiver inserida em um ambiente favorável ao letramento, que possibilite 
presenciar e participar de situações de iniciação à leitura. Sabemos que o incentivo do adulto é 
fundamental nesse processo, sendo o professor o mediador entre a criança e o livro, 
construindo gostos e bons critérios para suas escolhas. Com cada sala, confeccionamos uma 
referência do livro lido e do trabalho realizado pelo PIBID, adequando a atividade escolhida ao 
nível em que a criança se encontra. Todo o trabalho educacional realizado pelo PIBID visa o 
desenvolvimento global dos alunos. Lembrando sempre que os livros não podem servir de 
pretexto para serem instrumentos de avaliação, pois o que buscamos é que o aluno encontre o 
prazer no ato de ler, acreditando na educação que cultiva valores e atitudes fundamentais à 
construção de uma sociedade leitora. 


