PROJETO DE LEITURA
ACADÊMICAS DE PEDAGOGIA – UNICENTRO/Irati

PARCERIA PARA ESTÁGIO ACADÊMICO
O CEFEP Presidente Costa e Silva com o intuito de manter o vínculo com a
UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste - mantém abertas suas portas, para o
estágio supervisionado dos alunos, das diversas áreas do conhecimento. O estágio em
questão é das formandas do curso de Pedagogia, com Ênfase em Gestão, Jéssica Miane
Severino da Maia e Laís Camila Domingues. Por sugestão da equipe pedagógica do CEFEP,
foi desenvolvido o projeto de leitura intitulado pelas alunas estagiárias de: LEITURA PRA
QUE? Contemplando as mais variadas formas de leitura através da música, poesia, traillers de
livros, teatro e charges. Percebemos com isso a importância de se realizar trabalhos dessa
ordem visto que houve boa aceitação por parte dos alunos e revelações de talentos nessas
quatro áreas da arte, como era o esperado.
A equipe como um todo tem consciência de que não deverá parar com este projeto, por
perceber a importância pedagógica do mesmo. Faremos outros momentos no decorrer do ano
letivo e no subsequente, cada vez mais estimulantes para despertar no educando o
adormecido gosto pela leitura, leitura esta expressa nas quatro áreas acima citadas e em
outras que poderão surgir.

DESENVOLVIMENTO
O projeto foi desenvolvido nos dias letivos de 28/10 a 04/11 nas
dependências do CEFEP sendo:





28/10 - Abertura do evento pelas estagiárias, Jéssica e Laís, com
a realização de dinâmicas, murais, exposição de livros e correio
literário;
29/10 - Desenvolvimento de dinâmica da leitura dramática, um
momento de interação entre os participantes;
30/10 – Com a participação do convidado especial José Maria
Grácia Araújo, o contador de história representou dois
personagens contando a história de Irati, enfatizando contos do
cotidiano em dois momentos históricos separados por mais ou
menos um século;





31/10 – Com a participação do professor João Maria da Silva, também a convite
das formandas discorreu sobre a importância da leitura e apresentou parte de
sua obra literária.
Por fim, no dia 04/11 aconteceu como encerramento com o Sarau de Poesias,
apresentação de uma peça teatral intitulado TARDE DEMAIS, poesias, charges e
música concorrendo a prêmios, como viagens a Foz do Iguaçu/ PR com visita às
Cataratas, proporcionada pela professora Adriana M. Vassão do Departamento
de Pedagogia/UNICENTRO.
PREMIAÇÃO

Três participantes da peça de teatro foram contemplados com as três viagens cedidas
pela Unicentro e a poesia vencedora intitulada NOITE ESTRELADA de autoria do aluno Dalvan
Vieira de Lima, terá como prêmio a publicação de sua obra no Jornal local Folha de Irati.
AGRADECIMENTOS
A todos os participantes e convidados nossos agradecimentos por abrilhantarem esses
dias, trazendo para o ambiente escolar o despertar do lúdico, sendo este de extrema
importância para a formação de nossos educandos.

CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO E A POESIA VENCEDORA:

Apresentação do projeto pela estagiária Laís Camila Domingues

Orientações e desenvolvimento da primeira atividade estagiária Laís Camila Domingues

Dinâmica de leitura – texto “o homem nu” de Fernando Sabino

Alunos participantes da primeira atividade

José Maria Grácia Araújo – na performance que representava o seu avo na década de 1890 a 1900

José Maria Grácia Araújo – apresentou uma bengala que se transforma em um guarda chuva de uso comum na
época.

Neste momento se personifica e descreve o desenvolvimento de Irati no decurso de sua existência

Alunos que participara do evento nessa noite, José Maria Grácia Araújo, as pedagogas Gilda e Eloimar, a
atendente de biblioteca Neiva e as estagiárias Jéssica e Laís

Professor João Maria da Silva, falando sobre a leitura e como desenvolver o gosto pela mesma

Professor João Maria da Silva apresentando sua obra aos alunos

Teatro tarde demais pelos alunos do 2º ano B

Leitura da charge vencedora, pelo aluno autor Everton Quister

Música vencedora executada pelo aluno André Luiz Rosa Cruz

Poesia vencedora “NOITE ESTRELADA” lida pelo aluno e autor Dalvan Vieira de Lima

Encerramento pelas estagiárias Jéssica e Laís

Os finalistas com as pedagogas, a técnica administrativa de biblioteca e as estagiárias com alguns dos
participantes do evento

