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O Mundo Mágico da Leitura, por meio de sua equipe  interdisciplinar, que em 2016
contou com 26 acadêmicos de diferentes cursos da UFPR Setor Litoral, isto é,
das Licenciaturas em Artes e Linguagem e Comunicação, Agroecologia, Saúde
Coletiva  e  Serviço  Social,  realizaram  sessões  de  leitura  para  crianças  e
adolescentes matriculados em instituições educacionais  na rede municipal  e
estadual  de Matinhos,  Pr.  Ao todo o programa atingiu um público de 1600
crianças e adolescentes e 267 profissionais que atuam na educação básica,
gerando um total  de  462 sessões  de leitura  para  a  equipe de acadêmicos
vinculado ao programa de extensão. O quadro a seguir ilustra os dados.

QUADRO 01: SESSÕES DE LEITURA REALIZADAS EM 2016 NAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

SESSÕES DE LEITURA REALIZADAS EM 2016
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- - - - 12 12 - - 24
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- 60 - - - - - - 60

Fonte: O Mundo Mágico da Leitura (2016)

O projeto Clube da Leitura realizou 11 encontros de leitura em cada turma do
3º, 4º e 5º ano da Escola Municipal Francisco dos Santos Jr (Complexo) e nas
turmas do 2º, 3º, 4º e 5º ano da Escola Municipal  Luiz Carlos dos Santos
atingindo  aproximadamente  700  crianças  que  interagiram  com  o  texto,
totalizando para a equipe de leitura, a execução de  298 sessões de leitura. A
equipe  de  dramatização  teve   em  seu  cronograma  07  encontros  de
apresentação de texto literário na linguagem teatral para 1469 crianças que
inclui o Centro Municipal Caminho alegre, Centro Municipal Quatro de Março, a
Escola  Municipal  Francisco  dos  Santos  Jr,  Escola  Municipal  Luiz  Carlos  dos
Santos e Escola Bem Me Quer (APAE). A equipe realizou  88 sessões .

O  projeto  Promoção  da  Saúde,  por  meio  da  sua  equipe  de  dramatização,
realizou  24  sessões  de  apresentação  de  textos  literários  que  tratam  de
assuntos como higiene corporal, dengue, piolho no Centro de Educação Infantil
Reino da Alegria e na Escola Municipal Francisco dos Santos Jr e, também, 12
encontros  para  cada uma das  cinco  turmas  do  7º  ano  da  Escola  Estadual



Tereza  Ramos,  gerando  para  os  acadêmicos  84  sessões  de  atividade
extensionista em que a leitura do tema “sexualidade” foi dialogada com 120
adolescentes.

Com essas sessões o programa cumpriu a sua metodologia, pois 1600 crianças
participaram  de  atividades  de  “ouvir  história”  por  meio  das  sessões  de
dramatização  realizadas  pelos  dois  projetos;  textos  foram  circulados
cumprindo  a  metodologia  “circuito  de  leitura”,  porque  os  dois  projetos
realizaram leitura e a “atividade cultural” ficou por conta da apresentação da
peça “Mão que conta história”. Em todas as atividades o emprego da estratégia
de leitura de Solé  (1998) apoiou às sessões. 

Aconteceu,  ainda,  a  oferta  de  dois  cursos  de  extensão  e  um  evento  de
extensão,  respectivamente,  "Dramatizando  a  Literatura  Infantil"  e  "As
Expressões da Leitura"; "Pequenos Leitores, grandes cidadãos: conhecendo a
universidade". 

O curso de extensão “Dramatizando a Literatura Infantil” teve a sua 7ª turma
em regime de parceria com a Escola Estadual Profª Abigail dos Santos Correa e
a 2ª turma do curso “As Expressões da Leitura”  reuniu profissionais da área
da saúde,  acadêmicos  da UFPR Litoral,  estudantes  do  Colégio  Sertãozinho,
professores de educação infantil de Paranaguá e professora de ensino superior
de Guaratuba que participaram de oficinas de leitura, transformação de texto
narrativo em texto teatral, confecção de cenário e figurinos e jogos teatrais.

Atendo à solicitação da Escola Municipal Luiz Carlos dos Santos, o evento de
extensão "Pequenos Leitores, grandes cidadãos: conhecendo a universidade"
criou condições de 100 crianças conhecerem as dependências da UFPR Litoral
interagindo com os servidores da biblioteca do setor, participando de sessões
de leitura no hall  do auditório  e de atividades no laboratório de ciências e
assistindo à peça teatral “Cabedelim” e “Xô Dengue” no auditório do setor.

O programa participou ainda do dia da “Família na Escola” do CMEI Quatro de
Março  e  atendendo  ao  convite  da  Escola  Municipal  Caetana  Paranhos,
apresentou o texto “Marcelo, Marmelo e Martelo” na linguagem teatral para
colaborar  com  o  projeto  de  leitura  da  instituição,  pois  a  escola  estava
estudando, com as crianças,  a obra da autora Ruth Rocha. Participou da “Feira
Literária” do CMEI Reino da Alegria e da “Semana da Criança” do CMEI Gigi
Bonato.

Como resultado  obtido  em 2016 têm-se,  das  132  crianças  entrevistadas  e
participantes  regulares  do  Clube  da  Leitura,  60% afirmaram  que  após  as
atividades  realizadas  foram  procurar  livros  por  conta  própria.  Dos  120
adolescentes participantes das sessões de leitura sobre sexualidade,  97,8%
viram como positiva a inserção do projeto na escola e ainda que 85,7% foram
suficientemente  atendidos  com  esclarecimentos  sobre  a  sexualidade.  Pelo
relato das crianças, tanto do CMEI Reino da Alegria quanto da Escola Municipal
Francisco dos Santos Jr, percebeu-se a compreensão dos cuidados com a saúde



pelas dramatizações e ainda demonstrou-se a assertiva quanto à metodologia
das apresentações. 

No olhar das instituições de ensino vinculadas ao Mundo Mágico da Leitura, as
sessões de leitura do Clube da Leitura e do Promoção da Saúde a partir do
Imaginário Infantil por serem lúdicas e interativas, atraem o público infantil,
contribuindo com o desenvolvimento da oralidade, da expressão de opinião,
incentivando a leitura e  a prática da escrita e  na formação de leitores críticos.
Os temas abordados estão conectados com o currículo e com a faixa etária dos
estudantes, em especial ao tema “sexualidade” para os adolescentes.

Conclui-se que o programa de extensão O Mundo Mágico da Leitura atingiu o
seu objetivo “Contribuir para o exercício da cidadania por meio da parceria educacional
entre a UFPR Litoral e a escola pública, no desenvolvimento da leitura e do letramento”.

Coordenação do Mundo Mágico da Leitura
mundomagico@ufpr.br

facebook: Programa de extensão O Mundo Mágico da Leitura

Em 2016 o programa contou com recursos.
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