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PROJETO COMUNIDADE DE LEITORES PASSIONISTAS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O projeto Comunidade de Leitores Passionistas tem por finalidade estimular a 

leitura e a escrita no Ensino Fundamental e Ensino Médio, apresentando aos 

discentes, propostas de leitura compartilhadas por outros colegas, professores e 

funcionários do colégio. 

A intenção é de resgatar em nossa comunidade escolar gestos simples, valores 

esquecidos, atitudes diárias que façam refletir e transformem comportamentos. 

Pois acreditamos que leitura de textos literários estimula a imaginação, a 

organização de ideias e enriquece o repertório cultural. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A criação do projeto motivou-se pela constatação da falta do hábito de leitura de 

parte dos discentes, trazendo como consequências dificuldades na organização 

das ideias e empecilhos na hora da produção escrita. 

Em discussão, nas aulas de Educação Financeira, surgiu o problema de como 

ampliar o repertório de leitura, divulgar os livros que gostamos muito, sem gastar 

muito. Assim, os alunos compreenderam que é possível promover o contato com 

a leitura de maneira prazerosa, lúdica e solidária. 

 

3. OBJETIVOS 

 Promover o hábito da leitura de diferentes gêneros literários, levando o/a 

discente a exercitar sua competência leitora na escolha do texto e na leitura 

silenciosa ativando a potencialidade e a capacidade de expressão na leitura em 

voz alta. 

 Incentivar o hábito da leitura e da escrita. 

 Incentivar o discente para a pesquisa; 

 Associar a leitura de textos literários à fruição; 
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 Incentivar a produção textual escrita; 

 Formar comunidade de leitores. 

 Estimular a formação de leitores. 

 Investir no compartilhamento de livros literários. 

 Partilhar e cuidar do que é do outro. 

 

4. COMO FUNCIONARÁ 

Poderão participar do projeto todos os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

a 3ª série do Ensino Médio, professores e colaboradores do colégio. 

Cada participante da Comunidade de Leitores deverá trazer pelo menos um livro, 

devidamente identificado, que já tenha lido e tenha gostado para disponibilizá-lo 

na estante de livros, que ficará na sala de Geografia (professor Rafael). 

Nessa estante os livros estarão expostos de maneira que, na medida em que vão 

terminando de ler, os participantes vão trocando de livros. 

Cada livro terá na contracapa uma ficha, onde deverá ser preenchida por cada 

leitor que por ele passar, registrando a história de vida do livro/leitor. 

 

Todos vão poder ler os livros de todos, e ao final do ano os livros utilizados serão 

devolvidos aos alunos. Lembrando que o livro em uso pode se deteriorar ou ser perdido 

e o colégio não terá a responsabilidade de repor esses títulos. 

 

Você que participar? 

Traga seu livro, vamos construir uma Comunidade de Leitores Passionistas, contamos 

com você! 
 


