
PERCURSOS LITERÁRIOS PARA ARTICULADORES DE LEITURA 2022

Ementa

O curso será uma continuidade do Percurso Literário proposto em 2021, com a ampliação de
reflexões e aplicabilidade nas ações dos(as) articuladores(as) de leitura e dos(as)
bibliotecários(as) acerca da leitura em múltiplas linguagens, do letramento literário, da leitura
inclusiva, da organização e do uso da biblioteca escolar por faixa etária e da contação de
histórias.

Formadores(as)

Equipe da Gerência de Bibliotecas (Gerbi).

Público-alvo

Articuladores de leitura das Emeis e Emefs, bem como bibliotecários(as) escolares.

Carga horária

17h30 horas (7 encontros de 2h30).

Turmas

EMEIs
Turma: manhã (das 8h30 às 11h) - 4ª feira.
Turma: tarde (das 14h às 16h30) - 4ª feira.

EMEFs
Turma: manhã (das 8h30 às 11h) - 5ª feira.
Turma: tarde (das 14h às 16h30) - 5ª feira.

Conteúdo programático

1º módulo: Leitura nas múltiplas linguagens
Concepções de leitura, compreensão leitora, competência em leitura, capacidades de leitura
nas múltiplas linguagens, práticas e estratégias no ensino de leitura.

2º módulo: Letramento Literário
Discussão teórica reflexiva sobre Literatura, Leitura Literária, Letramento Literário e Escolhas
Literárias. Trabalho e desenvolvimento de ações envolvendo Leitura na relação escola e família,
Leitura e práticas comunitárias, bem como Leitura em conexão com outras escolas.



3º módulo: Leitura Inclusiva
Procedimentos e processos de Leitura Inclusiva (para pessoas com deficiência visual): contação
de histórias, descrição de imagens, prática do ledor, maneiras de ler, vozes adequadas,
possibilidades de compartilhamento de leituras, mediador(a) de leituras, dispositivos e
tecnologias para a leitura (braille, softwares de leitura de tela, epubs, livros em PDF, legislação
dos direitos autorais e possibilidades de distribuição de livros para pessoas cegas e de baixa
visão).

4º módulo: Leitura Literária - explorando a relação do texto literário com as imagens
A leitura literária, as possibilidades e as potencialidades junto aos(às) estudantes numa
perspectiva de letramento literário. A relação do(a) mediador(a) de leitura com o(a) leitor(a),
explorando o diálogo entre o texto literário com as imagens. Leitura literária, espaços e
ambiências que promovem situações de leitura. Diferentes graus de relação entre texto e
ilustração de livros.

5º módulo: Leitura Literária - Interdisciplinaridade e Cibercultura
A interdisciplinaridade na leitura literária, nos espaços e nas ambiências que promovem
situações de leitura. Interdisciplinaridade e cibercultura: atuação e mediação em tempos de
pandemia.

6º módulo: Biblioteca Escolar - espaço de conhecimento e de todas as leituras
O espaço físico (características recomendadas, suas divisões e ambientações). As coleções:
para subsidiar as atividades pedagógicas (literatura acadêmica e de pesquisa); para o
desenvolvimento intelectual e cultural (literatura literária); para o lazer e para a construção
cidadã (literatura informativa). A leitura na biblioteca (modalidades, práticas, recursos e
responsabilidades / cooperações). A inserção no Projeto Político-Pedagógico (PPP) e no
cotidiano escolar. Os serviços prestados. O papel do(a) Bibliotecário(a) e as funções do(a)
Assistente. A biblioteca e a infância. A biblioteca na adolescência. A biblioteca para o público
adulto.

7º módulo: Contação de Histórias
A magia de contar história nas escolas de Educação Básica e seu papel didático. Elementos
relevantes a serem observados na contação de histórias para os(as) estudantes: suportes e
recursos físicos e virtuais. A escolha de textos literários em atenção à função estética e poética.



CRONOGRAMA

Percursos Datas

Turma EMEI
Manhã

(8h30 a 11h)

Turma EMEI
Tarde

(14h a 16h30)

Turma EMEF
Manhã

(8h30 a 11h)

Turma EMEF
Tarde

(14h a 16h30)

Leitura nas múltiplas linguagens 08/06 08/06 09/06 09/06

Letramento Literário 06/07 06/07 07/07 07/07

Leitura Inclusiva 10/08 10/08 11/08 11/08

Leitura Literária:
explorando a relação do texto
literário com as imagens

21/09 21/09 22/09 22/09

Leitura Literária:
Interdisciplinaridade e Cibercultura

19/10 19/10 20/10 20/10

Biblioteca Escolar:
espaço de conhecimento e de todas
as leituras

09/11 09/11 10/11 10/11

Contação de Histórias 30/11 30/11 1º/12 1º/12

Recursos didáticos

Acesso a internet, computador ou celular, para participação do encontro via aplicativo Google
Meet.

Formato do encontro

Será via Google Meet pelo link: https://meet.google.com/etx-yvqe-xrg

Certificação/comprovante de presença

Serão certificados os cursistas com frequência e aproveitamento de, no mínimo, 75%.

Inscrição

Não é necessária inscrição prévia.


