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Objetivo do projeto:

Contribuir na formação de jovens leitores através da realização de

encontros que incentivem e possibilitem o desenvolvimento de uma

prática de leitura comprometida com a fruição literária.

Público - Alvo:

Alunos do Ensino Fundamental II, (6°, 7°, 9° anos) da Rede

Municipal de Educação do Município de São Paulo.



Ações:

 As atividades do Clube de Leitura são realizadas no espaço da Sala de

Leitura, de uma escola municipal de ensino fundamental.

 Os encontros do Clube são planejados com base na escolha antecipada

de um livro literário, a ser lido pelos participantes.



 As reuniões do Clube acontecem de

maneira a permitir conversas sobre

a obra lida, troca de impressões dos

leitores e pesquisa sobre o livro.

 Através de recursos, como o “baralho de perguntas”, rodada de

comentários dos leitores e seleção de trechos marcantes na leitura, os

integrantes do Clube vão construindo novas percepções sobre a leitura e

desenvolvendo uma identidade leitora mais fortalecida.



 Nas reuniões do Clube existe a possibilidade de socializar e discutir as

experiências de leitura dos alunos e do professor orientador de leitura.

Relatos de alunos sobre o livro: “Corrente da vida” de Walcyr Carrasco

“Eu amei. Acho que pessoas de todas as idades devem ler, pois há livros que escondem a verdade e

esse livro não, trata-se de assuntos do cotidiano de várias pessoas que possuem aids ou que

acompanham de perto o drama de um familiar ou conhecido com aids”. Bianca Cristine da Silva

e Marcela Silva Kinoshita

Eu achei bem legal o livro ‘A Corrente da Vida” por que da várias informações da doença a

“Aids” e do preconceito das pessoas até das mães de alunos e também sobre o amor entre dois

amigos o “Amor Nuvem” e precauções sobre a doença”. Marina

“SE EU FOSSE AVALIAR ESSE LIVRO DE 0 A 10 EU DARIA 1000, POIS ELE ME

MOSTROU MAIS SOBRE A DOENÇA QUE ELA NÃO E CONTAGIOSA E SIM UMA COISA

QUE PREJUDICA NÃO SO A SAUDE DA PESSOA, MAS TAMBEM O EMOCIONAL”.

MARCOS VICTOR..

“Minha opinião é clara , gostei do livro e da história que ele conta , pois essa história acontece

muito no cotidiano das pessoas e dos adolescentes , fala sobre o valor da amizade e o valor de

como é bom termos a família do nosso lado”. Luana Caroline



O Clube de Leitura tem se mostrado bastante eficaz, enquanto ação 

que pode contribuir na formação de jovens leitores no ambiente 

escolar, mais especificamente no espaço da Sala de Leitura.  


