
2.         INTRODUÇÃO 

É sabido que em geral crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, público 

que compõe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, apresentam 

apatia/desinteresse pela leitura e, consequentemente, além de lerem pouco, leem mal, 

apresentam outras dificuldades no que se refere à leitura, como a interpretação e a produção 

de textos. Isso ocorre porque não conseguem reconhecer a ideia principal do texto, 

extrair/inferir informações do texto, estabelecer relações entre um texto e outro ou entre o 

texto e a realidade; não conseguem identificar efeitos de ironia ou humor, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de uma palavra, de uma expressão ou da pontuação e etc. 

Esta apatia e desinteresse pela leitura costuma ser oriunda do foco exclusivo na leitura 

obrigatória e de livros didáticos, desvinculada da leitura deleite, prazerosa. Deste modo, surge 

a importância de desenvolver um trabalho com a leitura pautado no universo simbólico, 

através do despertar da curiosidade e da imaginação, tornando as crianças e adolescentes em 

criadores e contadores de histórias, sejam elas reais ou imaginárias. Considerando também 

que é através da leitura que o sujeito aprende a refletir, a pensar e a criticar, podendo assim 

exercer a cidadania, conceito tão amplamente trabalhado no SCFV. Ademais é através da 

leitura que desenvolvem a sensibilidade, a criatividade, as potencialidades linguísticas; 

proporciona o fortalecimento da empatia, através da identificação com os personagens e a 

compreensão dos sentimentos destes; proporciona a evocação de lembranças, aprendendo a 

lidar com diferentes emoções. 

Cabe ressaltar que até mesmo crianças e adolescentes que não tenham escolaridade e não 

saibam ler, podem manter experiências simbólicas com os livros através das imagens, da 

contação e da construção de histórias. O importante é que o foco do projeto esteja nos livros, 

e a reflexão sobre eles possam fazer sentido para aqueles que fazem parte do Clube do Leitor. 

          Assim, o desenvolvimento deste projeto ocorrerá no cotidiano do SCFV, sem prazo para 

finitude, tendo por objetivo possibilitar através dos livros a construção de uma visão de mundo 

ampliada e empática, permitindo a formação de senso crítico e da cidadania. 

 

         

3.         JUSTIFICATIVA 

 

           Considerando a importância da leitura para o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes e, concomitantemente, a necessidade de despertar o prazer pelos livros, após o 

recebimento da doação do Itaú Cultural, vislumbrou-se a possibilidade de realizar atividades 

iniciais propostas pelo Projeto proposto pela SEMFAS “Livros em Família”. No entanto, no 

decorrer da organização da execução identificaram outras possibilidades e projeto foi 

modificado. 



        O interesse despertado pelo contato com os livros, as rodas de conversas, a contação de 

histórias, a possibilidade de levar o livro para casa e apresentá-lo às famílias enfim, reconhecer 

o livro como fonte de prazer e diversão e não como obrigação despertou um interesse 

continuado pela leitura nas crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, impulsionando o surgimento do projeto denominado “Clube do 

Leitor Pequenos Sonhadores”. 

        O presente projeto justifica-se pela necessidade de se promover dentro do CRAS ações 

contínuas e permanentes de incentivo à leitura, tendo em vista que a maior parte das crianças 

e adolescentes do SCFV apresenta algum tipo de dificuldade com a leitura, muitas vezes não 

tendo acesso a momentos de contato com livros que não sejam didáticos, ou ainda, não 

vivenciam atividades que possam despertar o prazer pelo hábito da leitura. O CRAS, como 

ferramenta de inclusão social, deve considerar essa realidade e, portanto contribuir com ações 

eficazes para reverter esse quadro. 

 

4.        OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

          Possibilitar através da leitura ou através do contato com os livros a construção de uma 

visão crítica de mundo, permitindo a formação de suas identidades enquanto cidadãos. 

 

4.2 Objetivo Específico 

e da cidadania;  

 

ir para o processo de letramento; 

 

 

 

5.        METODOLOGIA 

A metodologia consiste em atividades desenvolvidas durante o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, como Rodas de Leituras e empréstimo das obras visando o 

desenvolvimento da habilidade de ler, compreendendo e interagindo com o texto, associando 

a história com a realidade vivenciada. Posteriormente, há um momento para a socialização do 

que foi apreendido, explanação dialógica, observações e comentários dos participantes.  



Para contemplar os objetivos anteriormente elencados as seguintes etapas foram pré-

estabelecidas: 

 

1ª Etapa: Organização da sala do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na qual 

será implantada a biblioteca infanto-juvenil do CRAS. 

 

2ª Etapa: Catalogação dos livros recebidos, através do aplicativo “Minha biblioteca”, 

identificação dos livros com etiquetas e organização da biblioteca. 

 

3ª Etapa: Confecção de bolsas de TNT, para transporte dos livros, com a participação das 

crianças e adolescentes. 

 

4ª Etapa: Apresentação dos livros doados pelo Itaú Cultural para as crianças e adolescentes. 

 

5ª Etapa: Descrição das regras para inserção no Clube do Leitor. 

 

6ª Etapa: Rodas de leitura e contação de histórias. 

 

7ª Etapa: Empréstimos diários de livros, e no ato da devolução breve socialização do que foi 

compreendido. 

 

8ª Etapa: Incentivo a leitura deleite antes e depois das atividades do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

 

9ª Etapa: Confecção das Carteirinhas para os integrantes do Clube do Leitor. 

 

10ª Etapa: Premiação “Leitores do mês”, para proporcionar maior incentivo e adesão inicial ao 

Clube. 

 

11ª Etapa: Sarau de Poemas do Clube de Leitores Pequenos Sonhadores. 



 

12ª Etapa: Campanha de Arrecadação de novos livros para incrementar o arcevo da biblioteca 

infanto-juvenil do CRAS. 

 

 

 

6.         CULMINÂNCIA 

 

  

 

7.         RESULTADOS ESPERADOS 

         Com as atividades propiciadas pelo projeto, objetiva-se que as crianças e adolescente 

passem a ter um contato significativo com o mundo da linguagem, de modo que se estimulem 

a ler aproximadamente 12 livros ao ano. 

        Espera-se assim que desenvolvam o hábito e, especialmente, o gosto pela leitura 

prazerosa, tornando-se multiplicadores deste interesse pelos livros, para seus familiares e para 

a comunidade.  

8.         AVALIAÇÃO  

            A eficácia do projeto será avaliada a partir da verificação da adesão. Sendo realizadas 

avaliações contínuas, cumulativas e sistemáticas, através da observação da participação no 

Clube do Leitor, do empenho na leitura deleite e da explanação dialógica a partir do que foi 

compreendido sobre o conteúdo do livro.  

Por fim, alguns instrumentos serão utilizados para a avaliação das atividades de culminância 

(Premiação Leitores do Mês e Sarau de Poemas), como: levantamento oral das opiniões e 

interesses despertados pelas atividades, registro fotográfico e lista de frequência.  

 

 

 


