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Introdução
Sabe-se que a leitura de histórias é fundamental para o processo de alfabetização dos
alunos e existem diversas possibilidades de promover a busca do conhecimento por meio da
leitura, utilizando-se dos elementos fundamentais para a construção do comportamento leitor.
Para isso, devem-se usar métodos que procurem instigar a curiosidade e a imaginação dos
alunos. A partir desse pressuposto, podemos ressaltar a sala de aula, como um lugar
privilegiado de promoção do conhecimento. Para isso, um dos recursos a ser utilizado é a
leitura em voz alta feita pela professora.
Objetivo
Valorizar e incentivar os alunos a gostar de ler desde cedo, possibilitando o gosto pela leitura
de uma forma prazerosa, instigando sua curiosidade e imaginação.
Metodologia
Nesta atividade, foi selecionada a história: “A casa sonolenta”, sendo que no primeiro
momento a professora da sala de leitura caracterizou-se, vestida de pijama, que
correspondia à avó, a narradora, e os personagens foram caracterizados com diversos
recursos para uma representação da história. Depois a professora da sala deu-lhes uma
atividade para que colocassem na sequência os fatos da história.
Resultados
Essa atividade mostrou que a aprendizagem não é um processo passivo, mas que é preciso
buscar meios de despertar o interesse dos alunos e dar-lhes um papel mais ativo. Para tanto,
a sala de aula deve ser organizada de modo que promova um conjunto de situações de usos
reais de leitura e de escrita, das quais as crianças tenham a oportunidade de participar.
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