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Introdução
“A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade
não sente esta sede.” ( Emilia Ferreiro). Por meio da leitura em sala de aula, pode-se levar os
alunos a desenvolver o interesse por esse tipo de atividade como consequência a
imaginação, visto que as histórias contadas permitem viajar por locais inimagináveis,
aumentar a criatividade e facilitar o processo de leitura e de escrita. Portanto, é papel da
escola estimular tal hábito.
Objetivo
Entreter; aumentar o repertório cultural, desenvolver a habilidade de ouvir, estimular a
imaginação, a criatividade e habilitar à leitura e à escrita.
Metodologia
A cada dia será lido um livro de história, procurando variar os estilos e autores a fim de que
os alunos possam ter acesso a diversos gêneros. Antes da leitura, aguçar-lhes a curiosidade,
mostrando a capa, a contracapa, a biografia do autor. Após a leitura, pode-se fazer o diálogo
sobre o que foi compreendido, seguido de reescrita ou de ilustração da história.
Resultados
A leitura é um excelente recurso, pois, além de prazerosa, nos traz uma infinidade de
conhecimentos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso é importante a
cada dia ler um bom livro, previamente escolhido para explorarmos o potencial da obra ao
nível dos alunos em processo de alfabetização.
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