
ENCAMINHAMENTOS DE INCENTIVO À LEITURA BASEADOS NAS TIPOLOGIAS TEXTUAIS DO MATERIAL SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

FUNDAMENTAL II 

ANO/SÉRIE Tipologia SUGESTÃO 1 SUGESTÃO 2           SUGESTÃO 3 SUGESTÃO 4 

6°s anos Narrar 
(vol.1) 
 

Após a leitura e terminada a 
contextualização, estudo e 
compreensão do texto, o 
professor pode elaborar um 
plano de aula com o objetivo 
de consolidar a aprendizagem 
sobre os elementos da 
narrativa levando os alunos 
para uma sessão de leitura 
compartilhada com coletâneas 
de textos narrativos em livros 
paradidáticos na 
biblioteca/sala de leitura. 
 Tópicos que podem ser 
explorados  
1-Antes da leitura: a oralidade: 
Conhecem esse texto; O que o 
título sugere; qual gênero 
pertence esse texto (lembrar 
os alunos que estão 
estudando o gênero narrativo, 
caso seja necessário) 
2-Estrutura da narrativa 
Pode-se perguntar oralmente 
sobre: Personagens e o que 
eles fazem dentro do espaço, 
espaço, questionar o tipo de 

Os alunos podem 
descaracterizar um 
personagem. Inverter suas 
características físicas ou 
colocá-lo num espaço 
diferente do qual ele se 
encontra. 
 

Encontro literário: O 
professor pede sugestões 
de contos que os alunos 
gostariam de ler (dez 
alunos, pode ser feito um 
sorteio) 
(COMBINAR DIA E AULA 
COM A TURMA).  
Professor deverá oferecer 
aos alunos um quadro 
síntese em branco cujo 
preenchimento dependerá 
da atenção dada à leitura 
do colega. (Quadro segue 
em anexo) 
Levar a sala até a biblioteca 
e um aluno por vez lerá o 
texto que escolheu. Ao 
término das leituras o 
Professor pede para todos 
os alunos que não 
trouxeram os textos 
socializarem as 
informações recolhidas de 
cada texto lido.  

O professor pode projetar um dos 
vídeos sugeridos para que os 
alunos preencham um quadro 
síntese sobre a estrutura da 
narrativa (segue em anexo) e 
mediar o preenchimento do 
mesmo por meio de informações 
do vídeo escolhido (segue em 
anexo). Em seguida, pode-se 
orientar uma produção de texto 
narrativo a partir da coleta de 
informações da leitura audiovisual 
feita pelos alunos. 



narrador, o que aconteceu de 
mais importante no enredo e 
se o tempo é cronológico ou 
psicológico.  
 

7ºs Anos Relatar A partir dos exemplos de 
relatos que estão presentes 
nos cadernos do Professor e 
aluno, pode-se promover um 
momento na biblioteca em 
que os alunos falem sobre si. 
(Autobiografia) aos colegas.  

Pode-se promover 
entrevistas com alunos de 
outras salas no espaço da 
biblioteca a fim de 
promover empatia e 
melhorar vínculos. Mas 
anteriormente, é 
necessário ser produzido 
com a turma as questões 
que devem ser 
perguntadas aos 
entrevistados. 
 

  

8ºs Anos Prescrever Sugere-se que a turma vá para 
a biblioteca munidos do 
caderno e ali tenham contato 
com mapas da cidade ou do 
Estado. Em seguida, o 
Professor pode explorar o 
como chegar em 
determinados lugares da 
cidade ou determinadas 
cidades do Estado. Os alunos 
podem usar da oralidade para 
orientar os colegas. 

Os alunos podem produzir 
um mapa dos espaços da 
escola para instruir outras 
pessoas. Por ser uma 
atividade que demanda 
mesas com tamanhos 
maiores, pode ser feito na 
sala de leitura. 

  



9ºs Anos Expor e 
Argumentar 

Numa visita à sala de leitura, 
os alunos podem ter acesso a: 
1-enciclopédias para lerem 
verbetes de temas variados. 
2-  Jornal impresso - Seção 
Ciência – para leitura de 
artigos de divulgação 
científica. 
 

Pode haver aulas em que 
os alunos estudem a 
estrutura da Crônica e 
terminem o estudo do 
gênero fazendo leituras de 
crônicas presentes em 
coletâneas de autores 
nacionais.  

Sugere-se que as mesas da 
sala de leitura sejam 
organizadas em duas 
plateias. E que em cada 
uma delas seja colocado 
dois temas: Bibliotecas na 
escola e Bibliotecas 
Públicas. A partir do 
momento em que os 
alunos estejam 
organizados, o professor 
pode mediar um debate a 
partir das seguintes 
questões: 
a-Há diferenças entre uma 
biblioteca pública e uma 
escolar? Argumente. 
b-Em sua opinião, qual das 
duas bibliotecas é mais 
frequentada? Argumente. 
c-A leitura pode influenciar 
uma pessoa? Discuta por 
meio de argumentos 
convincentes. 
 

 

 

Sugestão Ensino Médio- Projeto Mediação e Linguagem (uso da Tecnologia em prol do Ensino de Literatura) 

Propõe-se que os alunos do Ensino Médio tenham um contato diferente com os vários gêneros literários presentes na biblioteca da escola. Cabe ao professor 

direcioná-lo quanto à obra adequada à série. A partir da seleção dos textos, a turma deverá ler e compreender o texto escolhido (estudo do momento literário 

e estilo do escritor, dentre outros) e expor na sala de leitura o que leu em forma de um bistrô literário (no bistrô, um orador fala sobre a obra de uma maneira 



convincente, levando os outros lerem o texto também). Após esse estudo, sugerimos que a obra escrita seja transformada em vídeos caseiros de qualidade 

em que os alunos sejam protagonistas nas falas, nos enredos, nos bastidores, etc. Para consolidar a ação a escola pode fazer uma sessão cinema em que os 

trabalhos sejam mostrados às demais turmas. 

 

Título Personagens Resumo do enredo Narrador Espaço Tempo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


