
  EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  EXTENSÃO   “PROEXT”
PARA O PROGRAMA DE  EXTENSÃO O MUNDO MÁGICO DA

LEITURA 

O PROGRAMA “MUNDO MÁGICO DA LEITURA”:

O Mundo Mágico da Leitura tem objetivo de apoiar o desenvolvimento da leitura e do letramento
nos centros de educação infantil e nas escolas de ensino fundamental – anos iniciais. Em 2015,
contará com três projetos  de extensão vinculados e um curso de extensão, ou seja:

 Clube da Leitura: Desenvolve ações de incentivo a leitura como contação de história,

dramatização de textos literários e de leitura com crianças matriculas em centros  de

educação infantil e nas escolas de ensino fundamental (anos iniciais). 

 Promoção da Saúde a partir do imaginário infantil: Desenvolve ações de leitura sobre a

qualidade de vida, auto-cuidado, saúde e meio-ambiente e sexualidade com crianças e

professores da rede municipal de ensino.

 Fenomenologia e planejamento ambiental e do turismo: uma interface possível a partir

das  homonímias  sígnica  da  paisagem:  Projeto  terá  seu  início  em  maio/2015  e  será

desenvolvido na ilha de Superagui, em Guaraqueçaba.

 Curso  de  Extensão  Como  incentivar  e  contar  histórias  para  crianças: Desenvolve

atividades iniciais para que adolescentes das escolas estaduais realizem apresentações

de peças teatrais nas escolas vinculadas ao programa.

DOCUMENTOS E LOCAL PARA INSCRIÇÃO:

Os candidatos interessados deverão levar os documentos, relacionados abaixo,  na sala 11 B do
prédio didático do Setor Litoral, das 13:30 às 16:00 horas, no dia 06/03/2015 (sexta-feira).
• Declaração de matrícula
• Histórico Acadêmico (está opção não é válida para calouros).
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DATA DA SELEÇÃO:   

A seleção acontecerá na  sala 11B (prédio didático – 1º andar), no dia 09/03/2015, segunda-feira,
às 13:15 horas. 

A seleção contará com preenchimento de questionário e entrevista individual.

BANCA DE SELEÇÃO: A banca de seleção será composta pela equipe de coordenação do programa
e por uma representante da rede municipal de ensino de Matinhos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 01.05.2015 a 31.12.2015 (duração 08 meses)

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12 horas (presencial) no turno da manhã e/ou tarde

VAGAS E VALORES PARA BOLSAS:  06 (seis bolsas) de R$ 500,00 CADA UMA. 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

• Estar “matriculado e frequentando” os cursos ofertados pelo Setor Litoral;
• Ter, no mínimo, no último semestre letivo cursado conceito “AS” em FTPS, ICH E PA

devidamente  comprovado  por  histórico  escolar  .  (esse  requisito  não  é  válido  para
calouro);

• Disponibilidade de tempo “presencial” para desenvolvimento das atividades do programa;
• Gostar de ler literatura infantil e/ou do tema promoção da saúde;
• Afinidade com crianças e adolescentes;
• Desejo de conhecer/construir novos campos de atuação profissional;
• Interesse em trabalhar em atividade de extensão e na área de atuação do programa;
• Comprometimento, responsabilidade e motivação para participação no programa; 
• Ter capacidade de trabalhar em equipe e ser ético com os envolvidos na execução das

atividades. 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS BOLSISTA
• Planejar  em  conjunto  com  os  demais  participantes  do  MML,  ações  de  contação,

dramatização e sessões  de leitura com as crianças;
• Contar e dramatizar histórias utilizando essas ou demais linguagens;
• Participar dos grupos de estudos e dos Seminários do Mundo Mágico da Leitura;
• Pesquisar e produzir material didático que incentive à leitura, à escrita e o letramento.
• Contribuir nas atividades do MML a partir dos conhecimentos estudados no FTP, ICH e PA;
• Assessorar nas atividades de capacitação e ensaio das equipes  do MML;
• Assessorar nas atividades do curso de extensão Como incentivar e contar histórias para

crianças.
• Participar de estudos, das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e práticas

programadas;
• Realizar busca de informações na literatura para produção de material, jogos educativos e

atividades lúdicas de promoção à saúde;
• Participar de pesquisa de campo e auxílio com as observações e coleta de informações so-

bre as condições de saúde das comunidades;
• Registrar, organizar e analisar os dados coletados para elaborar e estruturar as atividades

promotoras de saúde; 
• Construir relatórios das atividades realizadas;
• Participar de eventos acadêmicos para divulgação dos resultados do trabalho.

Matinhos, 26 de fevereiro de 2015.

ROSANGELA VALACHINSKI GANDIN
       Pedagoga        

                                      Coordenadora do Mundo Mágico da Leitura                                       
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