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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo investigar como é 

realizado o trabalho com leitura em uma turma de primeiro ano de uma escola 

privada. Este objeto de estudo é muito relevante para o campo da educação, à 

medida que abre a caixa preta de como se colocam em prática as políticas públicas 

voltadas à superação dos mais graves problemas que a educação enfrenta: a 

alfabetização (a partir do que observei na turma). Inicio fazendo uma descrição da 

minha experiência, das atividades e projetos e busco refletir a respeito da mesma. 

Concluiu-se nesta pesquisa, que a escola observada traz consigo projetos muito 

interessantes de incentivo à leitura, contribuindo para que seus alunos levem isso 

para sua vida. 

 

Palavras-Chave: Leitura – aprendizagem – séries iniciais 
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1- INTRODUÇÃO 

  

A leitura sempre foi um assunto de meu interesse, pois meus pais me 

incentivaram a gostar de ler e me puseram em contato com livros desde muito cedo, 

mesmo não tendo muito interesse por leitura, já que minha mãe concluiu os estudos 

depois de adulta e meu pai nem mesmo os terminou. Devido a isto, hoje eu passo 

esse legado para meu filho que, por sinal, também gosta muito de ler. 

 Por esta razão, decidi que faria meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre 

as práticas de leitura em uma turma de primeiro ano de uma escola privada, já que o 

incentivo à leitura deve ocorrer desde as fases iniciais.  

Confesso que escrever um TCC não é uma tarefa das mais fáceis, pois exige 

muita dedicação, porém, quando você está em contato com um assunto de seu 

extremo interesse, as dificuldades acabam se tornando prazerosas. 

 Assim, pretendo apresentar para você, leitor, como foi minha experiência 

durante o processo de investigação e observação destas práticas.  

O objetivo geral deste trabalho foi investigar como a leitura é trabalhada em 

uma turma de primeiro ano numa escola privada. Com isso, conhecer as estratégias 

que o professor utiliza para trabalhar a leitura, observar atividades que envolvam 

leitura, dentro e fora da sala de aula, investigar se o professor utiliza algum 

planejamento para trabalhar a leitura e observar o comportamento dos alunos diante 

dela. 

A presente pesquisa é de extrema relevância para o campo da educação na 

medida em que pode nos fazer conhecer as práticas de leitura que vêm sendo 

utilizadas em turmas de alfabetização. Isso porque, segundo dados do PISA: 

 “A leitura é vista como um processo ativo, que 

implica não apenas a capacidade para compreender 

um texto, mas a capacidade de refletir e de envolver-

se com ele a partir de experiências próprias”. (PISA1, 

2009, p. 21)2: 

 

                                                             
1 PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). 
2 Estes são os dados mais recentes do PISA com foco em leitura, pois os de 2012 e 2015 focaram em 
matemática e ciências. 
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O Brasil, segundo este instrumento de avaliação externa, obteve um dos 

piores resultados no ano de 2009, ficando em 53º lugar, de um total de 65 países. 

Esse é um dado alarmante e eu pretendo, por meio desta pesquisa, compreender o 

que vem sendo feito por professores de séries iniciais para que isso não se repita.  

Pavão nos chama atenção para o papel da educação na formação de leitores: 

 “A formação de leitores não depende de uma graça 

divina, nem tampouco do empreendedorismo 

individual. Os leitores não se formam apenas com 

força de vontade. Podemos dizer, contrariamente, 

que a força de vontade, a curiosidade que move o 

leitor em busca de seu objeto, é construída 

socialmente”. (PAVÃO, 2007, p. 6) 

A alfabetização é parte imprescindível no processo de ensino/aprendizagem, 

pois é onde inicia nos alunos o interesse pela educação, pela escola, pelos estudos. 

Este foi o principal motivo de ter escolhido uma turma de primeiro ano, pois para 

muitos é o primeiro contato com a escola. 

Com base nesta leitura, é possível compreender claramente que precisamos 

agir e trabalhar coletivamente para que nossas crianças se interessem pela leitura e 

pelo que ela pode lhes oferecer, pois a criança que está em constante contato com a 

leitura, futuramente será capaz de articular melhor suas ideias e terá uma visão de 

mundo diferenciada.  

  

2-  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A princípio eu queria estudar as práticas de leitura na rede pública, mas 

devido à falta de oportunidade de observar uma escola da rede, optei por estudar 

uma escola privada, considerando também que a rede privada não é homogênea e 

parte dela também atende à classe média baixa. 
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A pesquisa se realizou através de observação das atividades feitas pela 

professora da turma de 1º ano da escola Raio de Luz3. Utilizei o método da 

observação participante, pois minha função na escola era somente observar as 

atividades desenvolvidas e não julgá-las e nem interferir nas mesmas. Estive na 

escola num período de aproximadamente três meses, duas vezes por semana.  

Nos três meses em que realizei as observações, fiz uso de um caderno de 

campo, onde relatei as atividades desenvolvidas pela professora dentro e fora da 

sala de aula, além da rotina dos alunos no espaço escolar, porém não perdendo o 

foco na  leitura. 

Além das observações e das anotações sobre as visitas à escola, busquei 

apoio de material teórico (textos) que me auxiliou a escrever sobre o que foi sendo 

visto no espaço escolar.  

 

3- A ESCOLA ESTUDADA 

 

A escola Raio de Luz está localizada em uma comunidade no centro da 

cidade de Angra dos Reis, e funciona no mesmo local desde que foi criada, há 30 

anos. A princípio, contava apenas com duas salas de aula e atendia apenas 

crianças da comunidade, tendo sido criada para esta finalidade, porém, com o 

passar dos anos, ela foi ampliada e legalizada, passando a atender também 

crianças de outras comunidades próximas e em alguns casos, até longe de sua 

localização.  

Na escola, as turmas vão do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, que 

são divididas entre os turnos da manhã e tarde. Além das salas de aula, a escola 

conta também com sala de DVD, biblioteca, brinquedoteca, cozinha, sala de 

informática, banheiros, secretaria e pátio. A equipe da escola conta com uma 

diretora, uma auxiliar de direção, uma zeladora, sete professoras, três auxiliares de 

turma e uma professora de inglês. 

Por ser considerada uma escola de boa qualidade pelos pais dos alunos e 

com mensalidades mais acessíveis, lembrando que atende em grande parte famílias 

                                                             
3 Nome fictício, criado por mim para não expor a escola observada. 
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de classe média baixa, nas quais, em boa parte dos casos somente os pais 

trabalham fora e as mães ficam responsáveis por cuidar do lar. A procura por vagas 

é bastante considerável, pois a maioria das escolas privadas da cidade cobra preços 

muito altos. 

 

3.1 Missão e forma de trabalho 

 

A escola tem como missão: “Contribuir para o fortalecimento intelectual e 

emocional de cada aluno, tornando extremamente simples a sua comunicação com 

as pessoas. Através do ensino-aprendizagem de qualidade, adotando um método 

original, afetivo e inovador, capaz de fazer da aprendizagem uma experiência única 

e prazerosa”.4  

O ano letivo da escola tem quatro bimestres, em cada um deles é trabalhado 

um livro paradidático relacionado ao tema. Os temas são os mesmos para todas as 

turmas. A mudança vem nos livros, que variam de acordo com a necessidade das 

turmas.  

São eles: “Valores”, “Meio ambiente”, “Pluralidade cultural” e “Saúde, Trabalho 

e Consumo”, e, dentro de cada um desses temas, são trabalhados assuntos que a 

eles se relacionam. Na turma de 1º ano, que foi a turma por mim observada, os 

livros trabalhados foram: no primeiro bimestre: “Quem é Linda?”, no segundo 

bimestre: “As aventuras de Sammy”, no terceiro bimestre: “As famílias do mundinho” 

e no quarto bimestre: “A formiguinha medrosa”. Dentro dos temas são desenvolvidas 

as atividades de cada bimestre, e como fechamento de cada um deles, tem sempre 

uma culminância que varia entre apresentações, exposições ou feiras. 

Por ser uma escola pequena e ter uma quantidade de alunos considerável 

(aproximadamente cem alunos), quando tem algum evento maior, como é o caso de 

fechamento de bimestre e apresentações em datas comemorativas, ele é realizado 

na associação de moradores da comunidade, que cede seu espaço. 

Além dos livros paradidáticos, os alunos usam também livro didático que 

contém todos os conteúdos a serem trabalhados durante o ano letivo. O livro 

adotado se chama: “Eu gosto mais, integrado”, de Cecília Passos e Zeneide Silva, 

                                                             
4 Texto exposto em um cartaz na frente da escola, não possui autor. Acredito que tenha sido criado pela 
própria equipe da mesma. 
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editora IBEP, 2014. E no caso do primeiro ano, em especial, é trabalhado também 

um livro de apoio didático chamado “Porta de Papel”, editora FTD, 2014, que 

funciona como um reforço do que vem sendo aprendido por eles, pois é a partir 

desta fase que eles começam a ser alfabetizados. 

 Tem também uma prova como avaliação de cada disciplina, em cada um dos 

bimestres, formando assim a média do final do ano letivo. Os alunos do Maternal ao 

Jardim III são avaliados através de relatórios (texto contendo o desempenho do 

aluno no decorrer do bimestre) feitos pelas professoras,  e é somente a partir do 1º 

ano que os alunos realizam provas escritas. 

 Todas essas atividades e formas de avaliação são planejadas através de 

reuniões pedagógicas, onde os professores, juntamente com a direção escolar, 

montam um cronograma com as atividades a serem desenvolvidas em suas 

respectivas turmas. Infelizmente, não pude estar presente em nenhuma dessas 

reuniões de coordenação, durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 Por fim, todas as informações referentes aos alunos são passadas aos pais 

nas reuniões com os responsáveis que ocorrem ao final de cada bimestre. É o 

momento em que os pais podem tirar suas dúvidas em relação ao aprendizado e 

desenvolvimento de seus filhos, ver seus boletins e pegar suas provas e relatórios. 

 

3.2 A professora/tia 

 

 Durante uma tarde conversei com a professora da turma, e fiz algumas 

perguntas relacionadas à leitura e seu trabalho em sala de aula e dentro da escola, 

não deixando de lado sua formação e as práticas de ensino e incentivo à leitura da 

instituição. 

 A professora entrevistada formou-se no curso de Formação de Professores, 

em nível médio, e tem dez anos de experiência em sala de aula. 

 Ela me relatou que gosta muito de ler, e que lê frequentemente com sua filha 

de sete anos de idade. Pois acredita que o incentivo à leitura é de extrema 

importância, então passa isso para sua filha. Ela gosta de ler livros evangélicos, já 

que frequenta uma igreja, mas também lê muitos livros infantis, por conta dos seus 

alunos. 

 Nossa conversa foi muito prazerosa e produtiva, e ela me falou o quanto acha 

interessante a forma como a leitura é trabalhada na escola. O uso dos livros 
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paradidáticos é um exemplo disso, pois eles auxiliam nos temas estudados no 

decorrer de cada bimestre. 

 A professora me falou também que o projeto do “Círculo de Leitura” foi uma 

iniciativa que deu muito certo, e que já funciona há anos na escola. Segundo ela, os 

alunos ficam muito animados com as atividades propostas através deste projeto. 

 Enfim, ela respondeu todas as perguntas de forma simples e direta, o que foi 

muito interessante. 

 

3.3 A avaliação 

 

Na disciplina de avaliação na faculdade, pude ver que existem diversos de 

conceitos sobre avaliar. Cada autor, estudioso do assunto, tem sua definição de 

avaliação. Com isso, percebemos que cada escola tem a sua maneira de avaliar. 

 Comecei dizendo isto, pois em uma de minhas visitas à escola, pude 

acompanhar a aplicação de uma prova de português.  

Percebi naquele dia que a palavra “prova” gerava certo incômodo em alguns 

alunos. E acredito que isso se dava pelo fato de ser o primeiro contato deles com 

esse tipo de avaliação, pois se trata de uma turma de alunos de 1º ano, 

anteriormente só avaliados através de relatórios. 

A professora entregou para cada um dos alunos a prova, que continha um 

pequeno texto, algumas perguntas de interpretação e atividades com relação ao que 

eles estudaram no decorrer do bimestre. Não sei exatamente quais foram os 

conteúdos estudados por eles, pois iniciei minha pesquisa já no fim do mesmo. Ela 

iniciou pedindo para que cada um lesse um trecho do texto. Após, ela fez nova 

leitura explicando uma a uma as atividades. Eles começaram a fazer a avaliação a 

partir deste momento, e por se tratar de uma turma de apenas nove alunos, ficava 

mais fácil dela conseguir atender a todos, indo em suas mesas. Às vezes, um ou 

outro soltava uma resposta em tom alto, e ela explicava que esta era uma atividade 

que cada um deveria fazer sozinho, e que não podia dar respostas. 

A professora me relatou que eles usam a “prova” para avaliar se os alunos 

estão “absorvendo” bem e de forma satisfatória os conteúdos estudados durante o 

bimestre. Com isso me lembrei do trecho de um texto de Vasconcelos que diz: 
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“a avaliação deve servir para isto: para que o 

professor capte as necessidades do aluno em termos 

de aprendizagem, e/ou as suas necessidades em 

termos de ensino (além, é claro das outras 

necessidades relacionadas à escola, sistema de 

ensino, sociedade).” (VASCONCELOS, 1994, p.88) 

 

Se a prova é utilizada para avaliar o aprendizado, acredito que é uma forma 

coerente no decorrer do processo de ensino, até mesmo porque é também através 

dela que o professor tem retorno do trabalho que vem exercendo com seus alunos 

para que busque melhorar e progredir em seus métodos de ensino, não deixando de 

lado, é claro, o desenvolvimento do aluno e sua participação e comprometimento 

durante o ano letivo. 

 Ela serve também para que os pais vejam o que vem sendo ensinado a seus 

filhos, e o que ainda pode ser melhorado. 

 

3.4  Círculo de leitura 

 

A escola trabalha com um projeto intitulado “Circulo de Leitura”. Ele tem como 

finalidades: estimular nos alunos o gosto pela leitura, sua imaginação e criatividade. 

Fazer com que eles tenham acesso a livros variados, aproximar a família da escola 

(neste caso, pois os livros às vezes são levados para casa, para que os pais possam 

ler junto com seus filhos) e desenvolver atividades diferenciadas e interessantes. 

 São nas reuniões pedagógicas realizadas entre os membros da escola, que 

são discutidas como essas atividades serão desenvolvidas. Cada professor decide 

como irá trabalhar o círculo de leitura com sua turma, porém isso deve ser feito de 

acordo com as finalidades propostas para esse projeto. 

 A escola acredita que esse projeto é de extrema importância para que os 

alunos se interessem pela leitura, pois tem o adulto como mediador entre a criança e 

o livro, seja ele o professor ou o pai. 

 O círculo de leitura é realizado a cada duas semanas (duas vezes por mês), 

intercalando os dias no decorrer delas.  
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 No período em que estive na escola, os alunos mostraram muito interesse 

pelo projeto, e quando a professora anunciava a atividade da semana, eles ficavam 

eufóricos. Nesse tempo presenciei algumas atividades do círculo de leitura que 

foram: roda de jornal, baú da história, procurando fábulas e cantinho da leitura. 

 Na roda de jornal, cada aluno levou uma pequena reportagem de jornal ou 

revista, solicitada anteriormente pela professora na agenda escolar. Então, cada um 

deles apresentou seu recorte para os colegas. Feito isso, os alunos tinham que criar 

um desenho sobre a reportagem que mais gostaram, não podendo escolher a 

própria. 

 No baú da história, foram colocados dentro de uma caixa diversos objetos. A 

professora pegou da caixa um dos objetos, sem olhar o que estava pegando, e 

assim deu início a uma história. Quando ela parou de contar, um aluno por vez ia até 

a caixa, pegava outro objeto e dava continuidade à história. Isso foi feito até que 

todos participassem da história. Ela gravou a criação da história, editou e, na 

semana seguinte, passou para os alunos ouvirem, e também levou digitada a 

história por eles criada, para que eles pudessem ilustrar a mesma. 

 Em “Procurando fábulas”, os alunos foram até a parte externa da escola 

(pátio), onde a professora havia escondido algumas fábulas. Os alunos procuraram 

por elas e, conforme encontraram, iam se sentando em uma esteira colocada para 

eles. Quando cada um estava com a sua, eles iniciaram a leitura, cada um por vez, 

na ordem que encontraram o texto. Ao final, eles conversaram um pouco sobre as 

lições que as mesmas lhes passavam. 

 Já no “cantinho da leitura”, eles trabalharam com histórias em quadrinhos. 

Eles foram para sala de DVD e assistiram vídeo da Turma da Mônica,  que falava 

sobre o desperdício de água, e o que deve ser feito para economizar. Após isso, 

conversaram um pouco sobre a falta de água no planeta, a professora passou 

algumas dicas de como economizar, e então voltaram para sala. Chegando lá, a 

professora deu a eles uma folha com os quadrinhos já desenhados, para que eles 

montassem uma história em quadrinhos relacionada com o vídeo que assistiram 

anteriormente. 

 Acima pudemos ver a descrição das atividades do círculo de leitura que eu 

presenciei e participei junto com a turma. Achei todas muito interessantes, e pude 

perceber que os alunos gostam muito deste tipo de atividade. Eu só não sei se isso 
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ocorre em todas as atividades deste projeto, pois estive num curto período de  

tempo com eles e só pude observar essas quatro.  

  Há muitos fatores que podem fazer com que os alunos se interessem por 

estas atividades diferenciadas, e a rotina é uma delas. Os alunos estão 

acostumados a chegar todos os dias, cantar o hino nacional, fazer cabeçalho da 

escola e iniciar suas atividades. Quando surge um projeto desses, acaba gerando 

um interesse maior por parte dos alunos. Quero deixar claro que isso é apenas uma 

suposição, não estou afirmando que de fato isso ocorra, mas é um aspecto a ser 

pensado mais profundamente.  

 Sendo assim, acredito que a organização das atividades dentro de sala de 

aula e fora dela, deve buscar o interesse total dos alunos, pois quando as atividades 

são interessantes e estimuladoras, os alunos têm prazer em estar na escola para 

aprender.  

 Este projeto é uma prova disto, os alunos o realizam de forma prazerosa e 

motivada. Então devemos parar para pensar sobre como fazer com que os alunos 

se sintam à vontade e interessados em aprender. Falo isso não apenas por conta 

deste projeto, mas também em todas as atividades desenvolvidas pelo professor em 

sala de aula, pois quando temos um aluno que gosta de estar na escola, e se sente 

motivado a estar ali, o ensino-aprendizagem se torna bem mais fácil e animador. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Durante os três meses em que estive na escola Raio de Luz, percebi a 

importância que os membros da escola dão à leitura tanto pela forma como é 

trabalhada como pelo incentivo que os alunos recebem. Isso foi gratificante e eu 

adoraria ter passado mais tempo naquele ambiente junto com os alunos, para 

participar das atividades propostas a eles, até mesmo para ter mais base para 

escrever este trabalho. 

Acredito que a educação ainda tem muito a melhorar, principalmente nas 

fases iniciais, pois é onde se inicia o aprendizado e o incentivo deve partir daí. 

  A leitura também deve ser incentivada desde o primeiro contato da criança 

com a escola, pois mesmo antes de entrar em idade escolar a criança está 

constantemente em contato com a leitura. Os órgãos competentes devem dar mais 
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atenção a este aspecto, já que as bibliotecas das escolas públicas, na maioria dos 

casos, são bem precárias e com escassez de livros. 

 A escola que observei tem uma biblioteca bem variada, mas por se tratar de 

uma escola privada, onde a cobrança é bem grande por parte dos pais, isso de fato 

deve ocorrer. 

Acredito que se todos trabalharem juntos por uma educação diferenciada e 

por incentivo à leitura, nossas crianças poderão chegar muito longe e com 

expectativas de um futuro melhor. 

Enfim, muitos educadores e até mesmo muitas escolas vêm se empenhando 

para que essa melhora na educação de fato ocorra e que nossos alunos estejam 

cada vez mais motivados a se interessar pela escola e principalmente pela leitura. A 

escola observada por mim é um exemplo disso, achei muito interessante e 

motivadora a forma como a leitura é trabalhada naquele espaço. E é justamente isso 

que eu quero levar pra minha vida quanto futura educadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 

5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
PAVÃO, Andrea. A carreira de usuárias da cultura escrita em espações de 
formação de professores. In: Anais da 30ª Reunião Anual da Anped. Belo 
Horizonte, 2007.   
 
 
VASCONCELOS, Celso S. Concepção Dialética-Libertadora do Processo de 
Avaliação Escolar. 4ª edição. São Paulo, Libertad, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

6- ANEXO 

 

Entrevista 

 

1) Você tem tempo para ler? O quê? Você gosta de ler? 

Costumo ler a noite. Leio bastante livros infantis com a minha filha, e livros 

evangélicos também, já que frequentamos a igreja, dentre outros tipos de livro 

também. Gosto muito de ler e estar em contato com os livros, pois a leitura 

amplia nossos conhecimentos. 

 

2) Qual a sua formação e quanto tempo de experiência tem em sala de 

aula? 

Sou professora formada no Curso de Formação de Professores e tenho 10 

anos de experiência em sala de aula. 

 

3) Com que frequência à leitura é trabalhada, seja dentro ou fora da sala de 

aula? 

A leitura é trabalhada constantemente na sala de aula, seja ela no livro 

didático ou nos paradidáticos. E uma vez por semana fazemos o círculo da 

leitura. 

 

4) Qual o comportamento dos alunos nos momentos de leitura? 

Os alunos gostam muito de ler, ficam bastante entusiasmados com qualquer 

contato que se tem com leitura.  

5) Você faz uso da leitura no livro didático? Com que frequência isso 

ocorre? 

Faço sim. Quase todos os dias faço uso do livro didático e os alunos fazem a 

leitura oral do mesmo. 

 

6) Que estratégias você utiliza na prática de leitura? 

Trabalho com leitura individual de livros diferenciados e também com leitura 

coletiva. Utilizo também cartazes com imagens para que os alunos possam 

imaginar e criar histórias. Trabalho também com histórias em formas de 
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teatro, fantoche e outras técnicas. Acredito que a criatividade é essencial para 

que o aluno se interesse pela leitura. 

 

7) Você considera importante a leitura em suas aulas? Por quê? 

Sim. Pois através da leitura, os alunos aprendem coisas novas e tem um 

melhor desenvolvimento. 

 

8) Durante os trabalhos com leitura, como você identifica as preferências e 

os interesses dos alunos? 

No processo de alfabetização, os alunos demonstram interesse em ler tudo o 

que os cerca, porém nesta turma percebo que eles gostam e se interessam 

mais por histórias infantis diversas. Nos momentos de leitura feitos em sala de 

aula os alunos sempre procuram um cantinho para realizar a leitura. Os 

alunos também trazem livros que tem em casa para compartilhar com os 

demais colegas. 

 

9) Você acha que iniciando o interesse pela leitura ainda na alfabetização, 

os alunos se tornarão futuros leitores? Comente. 

Acredito sim nessa formação de leitores, pois se não despertarmos em 

nossos alunos o interesse pela leitura desde cedo, dificilmente quando 

crescerem serão grandes leitores. 

 

10) Qual sua opinião em relação ao trabalho com leitura na alfabetização? 

Ao iniciar a alfabetização com a turma que leciono atualmente, busquei 

leituras da Sandra Bosse e aprofundei isso por todo o processo de incentivo a 

leitura. No decorrer do ano letivo, busquei trabalhar com textos, histórias, 

cartazes e produção de texto, e claro, tudo isso foi feito em conjunto, 

juntamente com a turma. E percebi que fazendo uso deste método, os alunos 

aprenderam a ler e gostar da leitura com mais facilidade. 

 

11) Para você como a leitura ajuda na vida escolar dos alunos? E fora da 

escola? 

A leitura ajuda os alunos dentro e fora da sala de aula a serem criativos, 

críticos e reflexivos.  
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