Curso de Leitura em Voz Alta
Pelo Professor do Portal TRILHAS

CURSO:

Leitura em voz alta pelo professor
Objetivo do curso:
Promover reﬂexão a respeito das práticas de leitura em voz alta feitas pelo professor
na escola. Por meio de tematização de vídeos, transcrição de conversas literárias e
embasamento teórico, pretende-se discutir as principais condições didáticas
necessárias para a realização da leitura com os alunos. Espera-se que o participante
possa, a partir das atividades, considerar seus conhecimentos prévios e o seu fazer
pedagógico e (re)signiﬁcar a sua prática, contribuindo para um processo reﬂexivo
sobre os propósitos, o planejamento e o processo de leitura.

O curso está dividido em 3 módulos:
Leitura em voz alta:
Textos
Narrativos

Textos
Poéticos

Textos
Informativos

Cada módulo está dividido em 6 partes:

Sensibilização
Convite para entrar no módulo, com uma proposta de leitura para o professor fruir e se envolver com o
conteúdo a ser explorado nas etapas seguintes.

Introdução
Momento de reﬂetir sobre os propósitos de realizar a leitura em voz alta.

Processo
Propostas desenvolvidas para reﬂetir sobre como a leitura em voz alta feita pelo professor pode acontecer
considerando a escuta ativa das impressões dos alunos. As atividades trarão práticas reais de professores da
rede TRILHAS para serem tematizadas e a partir delas reﬂetir a respeito das diferentes possibilidades de
encaminhamento, a busca de chaves de leitura para apreciação de uma obra, a apresentação do livro, as
conversas literárias e a leitura em si serão a base para o processo reﬂexivo.

Planejamento
As atividades desta etapa terão como objetivo discutir as condições necessárias para realizar um bom
planejamento de leitura em voz alta feita pelo professor. Os critérios de seleção de uma obra, bem como a
organização do espaço para realização da leitura e o tempo didático serão foco de reﬂexão.

Sistematização
A sistematização tem como objetivo retomar os principais conteúdos abordados e convidar a registrar o
aprendizado ao longo do módulo.

Vídeos
Hora de compartilhar com a rede TRILHAS os reﬂexos do aprendizado no módulo na prática do professor.

Módulo
Leitura em voz Alta
pelo Professor de
Textos Narrativos

Este módulo tem como foco a leitura em voz alta feita pelo professor de textos
narrativos. Para começar, deﬁniremos o que é narrativa e, apoiados no TRILHAS
discutiremos alguns gêneros que a compõem. Para pensar sobre a prática docente,
situações didáticas de leitura serão a base para promover reﬂexões acerca
do fazer pedagógico.

Objetivos:
Espera-se que o professor possa reﬂetir sobre o fazer pedagógico a partir de análises
de situações práticas e de estudos para pensar sobre o que, como e para que a
leitura em voz alta deve acontecer em sala de aula.

Conteúdos
Narrativa: deﬁnição | Gêneros textuais | Critérios de seleção de livros |
Chaves de apreciação | Conversas literárias | Escuta ativa nas situações de leitura
| Leitura em voz alta como atividade habitual | Apresentação de uma obra literária para os alunos |
Propósitos da leitura em voz alta feita pelo professor

Bibliograﬁa comentada

Textos Narrativos

Ouvir nas entrelinhas • O valor da
escuta nas práticas de leitura
Cecilia Bajour | Ed. Pulo do Gato

Cecilia Bajour, neste livro, traz uma discussão
urgente para os proﬁssionais que trabalham

Para ler o livro ilustrado

Sophie Van der Linden | Ed. Cosac Naify

com mediação leitora, pois coloca a voz das
crianças, as verdadeiras protagonistas do
processo que envolve a leitura e apreciação,

Para ler o livro ilustrado apresenta um projeto

como fundamentais para as conversas

gráﬁco diferenciado como deve ser, já que traz

literárias. Destaque para o capítulo

para a discussão as características de um novo

A conversa literária como situação de ensino

gênero literário: o livro lustrado. Por meio de

em que a autora propõe ao leitor uma

análises de livros diversos, desde os mais antigos

reﬂexão sobre os critérios de seleção de uma

até os mais atuais, todos eles referências literárias,

obra; a necessidade do professor/mediador

a autora brinda o leitor com explicações, citações

conhecer muito o livro escolhido, se preparar

e muitas imagens para apreciar. Destaque para o

antes da leitura, e adotar uma postura

capítulo O que é o livro ilustrado?, lugar em que

ﬂexível de modo que os alunos possam falar

podemos contemplar tanto as deﬁnições como

e serem ouvidos.

também depoimentos de outros autores e
especiﬁcidades das obras literárias.

Por uma literatura sem adjetivos

Maria Teresa Andruetto | Ed. Pulo do Gato
Neste livro, Andruetto traz uma reﬂexão necessária para os mediadores de leitura na
escola, uma vez que questiona o uso desta leitura como pretexto para outros usos
distintos do literário, dentre eles, o de ensinar valores e regras de comportamento.
O capítulo Os valores e O valor correm atrás do próprio rabo traz um histórico sobre
o ensino da literatura e permite uma compreensão dos motivos pelos quais a escola
direciona seu trabalho dessa forma trazendo demandas novas e urgentes para as
situações de leitura literária. Há ainda no livro um capítulo com o mesmo nome do
livro que pode ajudar o leitor a ampliar ainda mais seus conhecimentos em relação
a essa questão abordada.

Módulo
Leitura em voz Alta
de Textos Poéticos

Este módulo terá como foco a leitura em voz alta feita pelo professor de textos
poéticos. Os aspectos da oralidade bem como os recursos linguísticos serão
tematizados a ﬁm de compreender melhor as características dos textos poéticos
bem como os cuidados necessários para uma boa leitura em voz alta. Teremos ainda
como objetivo pensar nos encaminhamentos de leitura e, para isso, reﬂetir sobre a
conversa literária e a escuta ativa do professor para dar voz e vez a todos os alunos.

Objetivos:
Espera-se que o professor possa reﬂetir sobre sua prática pedagógica pensando
sobre o que, o como e o para que realizar a leitura em voz alta de textos poéticos.

Conteúdos
Textos poéticos: deﬁnição | Gêneros textuais | Propósitos da leitura em voz alta feita pelo professor
Propósitos da leitura em voz alta de poemas | Leitura em voz alta como atividade habitual
| Critérios de seleção de livros | Chaves de apreciação | Escuta ativa nas situações de leitura | Conversas literárias |
Leitura literal | Aspectos da oralidade para a leitura em voz alta – entonação, ritmo e acentuação |
Recursos linguísticos presentes nos textos poéticos - aliteração, assonância, repetição e rima

Bibliograﬁa comentada

Textos Poéticos

Andar entre livros
literária na escola

•

A leitura

Teresa Colomer | Ed. Global
Uma obra essencial para todo o professor

A leitura, outra revolução

María Teresa Andruetto | Edições Sesc
Maria Teresa Andruetto selecionou vários textos
apresentados em diferentes encontros sobre
literatura e promoção da leitura e os reuniu neste
livro que provoca o leitor a pensar no papel da leitura
literária. Segundo a autora o ato de ler deve
revolucionar, perturbar, permitir enfrentar
contradições, se interrogar e construir a
liberdade de pensamento. A isso ela chama de

que realiza leitura literária para seus
alunos. Com uma linguagem simples e
objetiva, Colomer aborda tantos aspectos
teóricos relacionados ao processo de leitura,
tais como a escola, o livro e os leitores
como também traz referenciais da prática de
ler, pensando a inter-relação entre
estes elementos. Destaque para o capítulo
Ler com os outros em que a autora reforça
a importância dos colegas e do professor nas
conversas literárias.

revolução no plano da leitura. O nome do livro é
título de um capítulo que merece destaque do leitor.

Ouvir nas entrelinhas • O valor da
escuta nas práticas de leitura
Cecilia Bajour | Ed. Pulo do Gato

Cecilia Bajour, neste livro, traz uma discussão urgente para os proﬁssionais que
trabalham com mediação leitora, pois coloca a voz das crianças, as verdadeiras
protagonistas do processo que envolve a leitura e apreciação, como fundamentais
para as conversas literárias. Destaque para o capítulo A conversa literária como
situação de ensino em que a autora propõe ao leitor uma reﬂexão sobre os critérios
de seleção de uma obra; a necessidade do professor/mediador conhecer muito o
livro escolhido, se preparar antes da leitura, e adotar uma postura ﬂexível de modo
que os alunos possam falar e serem ouvidos.

Módulo
Leitura em voz Alta
de Textos Informativos

Este módulo tem como foco a leitura em voz alta feita pelo professor de textos
informativos. No primeiro momento, apresentaremos a deﬁnição de texto
informativo e analisaremos diferentes gêneros de função informativa. Em seguida, o
docente poderá reﬂetir sobre a sua prática a partir de reﬂexões acerca do seu
percurso leitor e de diferentes propostas de atividade que envolvem leitura e
conversas a partir desse tipos de textos.

Objetivos:
Espera-se que o professor possa reﬂetir e compreender a importância das leituras
em voz alta de textos informativos para a formação do leitor.

Conteúdos
Percurso leitor | Textos informativos: deﬁnição | Gêneros de função informativa: nota de enciclopédia,
verbete, legenda,esquema, ﬁcha técnica, relato de experiência. | Propósitos da leitura
em voz alta feita pelo professor | Propósitos da leitura em voz alta de textos informativos.
| Leitura em voz alta de textos informativos como atividade habitual | Critérios de seleção de livros informativos
| Leitura e apreciação de imagem nos textos informativos | Conversas e escuta nas leituras em voz alta de textos informativos
| Leitura exploratória | Leitura para buscar informações precisas | Intervenções durante a leitura
em voz alta | Recursos linguísticos presentes nos textos de função informativa: deﬁnição, descrição, comparação.

Bibliograﬁa comentada

Textos Informativos

Ler e saber- Os livros informativos
para crianças
Ana Garralón | Ed. Pulo do Gato

O acesso e a leitura de textos informativos é
uma vivência imprescindível na
formação da competência leitora de crianças
e jovens, principalmente nos dias atuais,
em que as velozes mudanças nas práticas de

Ler e escrever na escola: o real, o possível
e o necessário.
Délia Lerner | Ed. Artmed

Este é um livro necessário. Um livro alimentado na
ação e na reﬂexão. Livro aberto,

leitura, somadas à variedade de textos,
pedem aos leitores que sejam cada vez mais
competentes, ativos e seletivos, exigindo
que educadores, bibliotecários e pais
debatam e reﬂitam sobre o tipo de leitor que
desejam formar no século XXI.

inacabado, questionador, feito para a interlocução. A
pertinência desses textos é
inegável. Todos eles estão centrados na
compreensão e na transformação da prática
docente em alfabetização em educação básica. Este
livro testemunha um esforço

Escola leitura e produção de texto

Ana Teberosky e Maria Helena Rodríguez
| Ed. Artmed

constante para analisar as mudanças nas práticas

Apresenta uma classiﬁcação simples e

docentes e teorizar sobre as ações

precisa dos textos que estão sendo

necessárias para que tais mudanças ocorram.

produzidos na atualidade, estando
articulada com uma proposta didática para
que as criançasvenham a ser boas leitoras e

Ouvir nas entrelinhas • O valor da
escuta nas práticas de leitura

escrevam corretamente e com autonomia.

Cecilia Bajour | Ed. Pulo do Gato
Cecília Bajour discorre sobre a enorme

importância da escuta para o sucesso no
trabalho com a leitura e com a formação de
leitores, enfatizando, no trabalho do mediador, o
que pode haver de intencionalidade nessa

Aprender a ler e escrever –
Uma proposta construtivista
Ana Teberosky e Teresa Colomer
| Ed. Artmed

atividade e os desdobramentos signiﬁcativos que

Este livro proporciona reﬂexões e

daí decorrem, na medida em que, como aﬁrma,

propostas importantes para os educadores

nós adultos, quando escutamos a maneira singular

favorecerem o diálogo educativo, no qual

com que as crianças nomeiam o mundo,

as crianças, os adultos e os materiais

colocamos em saudável tensão nossas ﬁbras

constituem um triângulo em que cada

interpretativas”.

parte contribui para construir a trama desta
história.

