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Ações realizadas e resultados obtidos em 2018

O Mundo Mágico da Leitura, por meio de sua equipe interdisciplinar, que em 2018
contou com 10 acadêmicos de diferentes cursos da UFPR Setor Litoral, isto é,
das  Licenciaturas em Artes  e Linguagem e Comunicação,  Saúde Coletiva e
Serviço  Social,  realizou  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 1706 crianças  e
adolescentes  e  envolveu  78  profissionais  que  atuam  na  educação  básica,
gerando um total  de 224 sessões  de leitura para a  equipe de acadêmicos
vinculados ao programa de extensão. O quadro a seguir ilustra os dados.

QUADRO 01: SESSÕES DE LEITURA REALIZADAS EM 2018 NAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

SESSÕES DE LEITURA REALIZADAS EM 2018

AÇÕES
 

 ATIVIDADES
Nº SESSÕES

Escola 
Tereza 
Ramos

Escola
Luiz

Carlos

CMEI
Reino

Escola
Francisco

CMEI
Caminho
Alegre

CMEI
4 de

Março

Total

Projeto
Clube da Leitura

Sessão de
Dramatização

- 10 10 30 10 20 80

Sessão de leitura - 54 - 65 - - 119

Projeto
Promoção da

Saúde
Sessão de Leitura 25 - - - - - 25

Total de sessão 224

Fonte: O Mundo Mágico da Leitura (2018)

O projeto Clube da Leitura realizou 06 encontros de leitura em cada turma do
3º, 4º e 5º ano da Escola Municipal Francisco dos Santos Jr (Complexo) e nas
turmas  do   3º,  4º  e  5º  ano  da  Escola  Municipal  Luiz  Carlos  dos  Santos
atingindo  aproximadamente  550  crianças  que  interagiram  com  o  texto,
totalizando para a equipe de leitura, a execução de  119 sessões de leitura. A
equipe  de  dramatização  teve  em  seu  cronograma  05  encontros  de
apresentação de texto literário na linguagem teatral para 1030 crianças que
inclui  o  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  Caminho  Alegre,  Centro
Municipal de Educação Infantil Quatro de Março, Centro Municipal de Educação
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Infantil  Reino da Alegria,  Escola Municipal Francisco dos Santos Jr e Escola
Municipal Luiz Carlos dos Santos. 

O projeto Promoção da Saúde, por meio da sua equipe de leitura, realizou 05
encontros  para  cada uma das  cinco  turmas  do  6º  ano  da  Escola  Estadual
Professora Tereza da Silva Ramos, gerando para os acadêmicos 25 sessões de
atividade extensionista em que a leitura de  temas como “respeito, bullying,
suicídio, violências, DST´s e métodos contraceptivos” foi dialogada com 125
adolescentes.

O programa participou de eventos  da “Semana da Criança” do CMEI Caminho
Alegre e do CMEI Rosa Maria, da CulturARTE, todos em Matinhos e da Semana
da Educação do Colégio Estadual Gratulino de Freitas, em Guaratuba. 

Como resultado  obtido  em 2018 têm-se,  das  109 crianças  entrevistadas  e
participantes  regulares  das  Sessões  de  Dramatização  do  Clube  da  Leitura,
52,29% afirmaram que após participarem das sessões procuraram por conta
própria mais livros. Das 57 crianças entrevistadas e participantes das Sessões
de Leitura,  77,20% confirmaram que também procuraram mais livros após a
leitura realizada com os acadêmicos.

Dos 125 adolescentes participantes das Sessões de Leitura sobre Promoção da
Saúde,  110  responderam ao  questionários  e  destes,   94% afirmaram que
gostaram de participar das sessões.  Dentre eles 63% mencionaram o caráter
do  processo  de  aprendizado/informativo/relevância  dos  temas  em  suas
justificativas.

No olhar das instituições de ensino vinculadas ao Mundo Mágico da Leitura, as
atividades  realizadas  por  acadêmicos,  por  serem  lúdicas,  dialógicas  e
interativas,  atraem  o  público  infantil  e  adolescente,  contribuindo  com  o
desenvolvimento  da  oralidade,  da  expressão  de  opinião,  da  leitura  e   na
formação de leitores críticos.  Os temas abordados estão conectados com o
currículo e com a faixa etária dos estudantes.

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
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Facebook: Programa de extensão O Mundo Mágico da Leitura

Em 2018 o programa contou com recursos.
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