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ESCOPO PROJETO LER É VIVER, PENSAR E INTERAGIR
O Ler é viver, pensar e interagir será desenvolvido pelo Movimento Renovador Paulo VI, tendo como
principais parceiros as famílias, escolas e comunidade garantindo o acesso das crianças e
adolescentes a uma educação integral.
A organização acompanha as notas escolares das crianças e adolescentes que frequentam o projeto
priorizando seu desempenho e sua evolução na escola.
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Projeto: Ler é viver, pensar e interagir

A Eixo de atuação: Linguagem oral e escrita
B Beneficiários: 280 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
C

Desenvolvimento: O projeto será realizado de segunda a sexta- feira no período de contra turno
escolar.

D Objetivo Geral: Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo de crianças e
adolescentes, possibilitando o acesso aos diversos tipos de leitura, a vivencia de emoções e o
exercício da fantasia e da imaginação, proporcionar o desenvolvimento das competências, habilidades e
criatividade.
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Atividades desenvolvidas





Rodas de leitura
Leitura compartilhada
Estratégias de leitura com a família
Participação em situações de leituras de diferentes gêneros feita pelos adultos(família);

 Reconto de histórias conhecidas com aproximação ás características da história original ;
 Valorização da leitura e da escrita como fonte de prazer e entretenimento;
 Relato de experiências;
 Rodízio de livros;
 Caixa da família;
 Envelope da leitura familiar;
 Despertar o gosto pela pesquisa;
 Conhecer a biografia e bibliografia de autores específicos
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Resultados
Melhoria no nível de proficiência das crianças e adolescentes atendidos nas habilidades escolares
e língua portuguesa;
Aumento da autoestima, autoconhecimento, comunicação, bem estar e melhoria da qualidade de
vida.
Melhoria na leitura e escrita.
Melhoria nas relações de convivência familiar, grupal e comunitária.
Ampliação de vocabulário

