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INTRODUÇÃO

A ação de extensão: UFSPM – Oficinas Literárias e

Práticas de Leituras em Escolas da Rede Municipal de

Itabaiana, vinculada à PROEX, executada de 15/05/2019

a 15/10/2019, possibilitou a partilha de experiências

leitoras, práticas de leituras e oficinas literárias em

três escolas da rede municipal e estadual de Itabaiana,

juntamente com o Campus Professor Alberto Carvalho

onde foi preparado um espaço para troca de livros.



 

OBJETIVOS

Promover espaços de leitura em escolas da rede municipal e

no Campus Professor Alberto Carvalho ;

 

Mapear os interesses de leitura dos sujeitos envolvidos;

 

Verificar as “disposições” e “modos de ler” dos leitores em

foco;

 

Contribuir na avaliação e planejamento das atividades

didático-pedagógicas que promovam a formação de leitores.



 

METODOLOGIA

Coleta e análise de dados para o planejamento 

      das atividades;

 

Planejamento coletivo;

 

Identificação de espaços de leitura;

 

Avaliação sistemática do andamento do projeto.

 



VI TROCA-TROCA DE LIVROS

“[...] consideramos, assim, que

disponibilizar livros literários para a

comunidade acadêmica e em geral é uma

forma de contribuição para garantir um

direito de cidadania: o acesso aos bens

culturais [...]” (PERES; THIES; RAMIL,

2016, p. 04).

Campus Profº Alberto Carvalho



OFICINAS LITERÁRIAS

 

Centro Educacional Vicente Machado

Menezes



OFICINAS LITERÁRIAS

A leitura do literário e o contato com

o livro são experiências que estão

intimamente ligadas aos sentidos e

que sugerem a construção e

desconstrução de conhecimentos,

colocando em relevo, dessa forma, a

incumbência da arte literária de

compartilhar, por meio de textos e

imagens artisticamente produzidas,

as inquietações humanas nos

diversos espaços e momentos

históricos.

(MARTINS; REIS, 2015, p. 39499).

Escola Estadual Eliezer Porto



OFICINAS LITERÁRIAS

Desse modo, assim como a probabilidade

de a semente germinar numa terra

previamente preparada é maior, também

maior deve ser a probabilidade de os

alunos se envolverem com o texto e, assim,

produzir níveis diferenciados de sentidos

durante a leitura se eles forem preparados

antes da leitura. 

(ANDRADE; FERES, 2018, p. 419).

Escola Municipal 30 de Agosto



CONCLUSÕES

Ações de extensão como essa precisam ser sempre

inseridas nas escolas, não só nas turmas de

alfabetização, como também nas turmas de ensino

fundamental, pois assim, se propagarão novas

sensações e se aguçarão os sentidos, como também

a arte contida em cada um de nós e o sentimento

de liberdade, de criação literária e exploração do

novo, do que é intrínseco a nós mesmos. Para que

isso se torne verdade, é de extrema importância

que, comece de criança, o conhecimento a ser

buscado.
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