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Escolas Estaduais realizam atividades para dinamização da leitura
18/11/2015 - 09:19

A Escola Estadual Virgínia Nova, localizada em Rio Novo do Sul,
realizou durante este ano o projeto “Leitura e Escrita:
desenvolvendo competências” com os alunos do 5º ao 8º ano do
Ensino Fundamental. O evento teve como objetivo reforçar a leitura
e proporcionar momentos de diversão para os estudantes.
O projeto foi desenvolvido com a ajuda da “Biblioteca Sobre
Rodas”, construída pelos alunos tendo como base um carrinho de
mão. A biblioteca foi levada para as aulas de Língua Portuguesa,
uma vez por semana, para que os estudantes pudessem ler ou
trocar livros para leitura. Depois de lidos, eles faziam um resumo,
contando o que mais chamou a atenção na história.
Ao final dos trimestres, as crianças reuniam-se no pátio para contar suas experiências ao ler determinado livro e
assim, despertaram interesse nos colegas que ainda não haviam lido a história apresentada. Escreveram,
também, peças teatrais baseadas nas obras literárias.
A autora do livro Herdeiros do Trono, Elysanna Louzada, foi até a escola para um bate-papo com os estudantes,
respondeu perguntas sobre sua trajetória, sobre a obra e autografou os livros.
De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Camila Abreu
Thomazini, os alunos adoraram participar da atividade. “Com o
projeto, as crianças estão interagindo mais, lendo e escrevendo
melhor, produzindo textos sobre os livros, indicando o livro lido ao
colega e adquirindo mais cultura”, finalizou.
Café Literário
A Escola Estadual Maria Jose Zouain Miranda, localizada na Serra,
realizou um “Café Literário” para os alunos do Ensino Fundamental
e Médio. A ação teve como objetivo promover a integração entre os estudantes, professores e funcionários,
além de propiciar um momento cultural.
O evento contou com atividades como leitura de textos
diversificados, poemas e poesias, apresentação de dança e teatro,
além de um momento de brincadeiras para descontrair o ambiente.
Projeto Resgatando Valores
Fortalecer o gosto pela leitura e adquirir o domínio da Língua
Espanhola. Esses foram os objetivos que levaram os alunos da 3ª
série do Ensino Médio da Escola Estadual Ecoporanga a
participarem do projeto "Resgatando Valores através dos Contos
Infantis".
Realizada durante as aulas de Língua Espanhola pela professora Roberta Santos, a ação contou com
apresentações de peças teatrais referentes ao tema e dos contos infantis em espanhol. Segundo a professora,
foram explorados valores como ética, respeito e inclusão.
“Essa foi uma experiência enriquecedora para o conteúdo e, principalmente, para a vida dos estudantes. Os
alunos se envolveram em todas as etapas do projeto. Os resultados foram muito positivos”, afirmou Roberta.
Leia o original aqui
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