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Clube de leitura 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: teatro, História, Língua Portuguesa 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, 

favorecendo a escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento 

de iniciativas e/ou empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; 

fomentando a participação juvenil e a iniciativa empreendedora. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Blogs e redes sociais, Debates 

e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, 

Dissertação ou resumos, Entrevistas, Estudo de texto, Leitura textual de gêneros 

e temas diversos em sala ou na biblioteca, Lista de discussão por meios digitais, 

Mesa redonda, Sarau literário, Seminário sobre temáticas em estudo, Utilização 

de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Data show; Biblioteca; televisão; filmes; livros; salas de leitura; espaços 

abertos; auditório; internet. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
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Esta unidade curricular se realizará em espaços de leitura diversos, desde a sala 

de aula a ser disponibilizada para a eletiva até as bibliotecas públicas, por meio 

de visitas (combinadas previamente, se possível). Nossos primeiros encontros 

terão como objetivo a reflexão das experiências de leitura vivenciadas pelos 

estudantes, e também sobre os espaços de leitura, os gêneros mais lidos por 

eles ou não. Atividades, enfim, de cunho diagnóstico que irão nortear o 

andamento da eletiva, o perfil da turma, bem como as obras sugeridas.  

A partir dessas reflexões vamos construindo debates sobre o público leitor da 

cidade e a consciência de que os lugares reservados para leitura são espaços 

privilegiados de conhecimento e saber literários. Concomitante às reflexões, 

iremos escolher as leituras, livros, contos a serem apreciados e lidos ao longo do 

mês. Ao longo das aulas, os temas, reflexões, poemas e livros serão lidos em 

voz alta para despertar (e até mesmo resgatar) o campo da expressividade da 

linguagem, auxiliando e trilhando com os estudantes desde as leituras mais 

simples até as mais sofisticadas. 

Uma das perspectivas desta eletiva compreende a leitura não só como um 

exercício social, mas também individual. Por isso, considera-se o tempo e o 

espaço de leitura essenciais para que os processos formativos aconteçam de 

maneira satisfatória e profícua. O prazo, portanto, dependerá da obra 

selecionada, que não será maior que um mês. 

A turma poderá se dividir em grupos para compartilharem a leitura de um livro a 

ser discutido em cada grupo. Ao final do bimestre ou do semestre os grupos 

deverão escolher uma forma de apresentação da obra: encenação com outro 

desfecho; seminário; live nas redes sociais (como no Instagram por meio de uma 

página criada para o Clube de leitura); análise comparativa da obra com o filme 

(se houver) ou obras contemporâneas. As apresentações serão construídas na 

escola no horário destinado a esta eletiva.  

O dia das apresentações poderá ocorrer no sarau literário, destinado também 

aos estudantes que queiram fazer apresentações individuais a respeito das obras 

lidas; apresentações em murais por escrito, poemas autorais, análises individuais 

em prosa inspirada ou não nas obras.   

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Relatos de experiência de leitura; participação ativa dos debates; promoção dos 

debates e das obras pelas redes sociais; análise escrita das obras lidas; 

apresentação dos livros; construção coletiva do sarau literário. 

 

Referências 

Currículo em movimento (2021);  

VELASCO, Patrícia Del Nero. Educando para a argumentação - Contribuições 

do ensino da lógica. Autêntica, 2010;  

Obras literárias; 

Projeto LPM - É só o começo. Disponível em: 

https://www.lpm.com.br/catalogos/digitalbook/pages/ManualProfessor/ManualPr

ofessor.pdf 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

soraia.caldas@edu.se.df.gov.br 

Soraia Caldas e Silva Paula 

CED 05 DE TAGUATINGA 
 


