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A vereadora Marilia Maia Rabello Queiroz
desta proposicao requer a Mesa, ouvido 0 Plenario, a iniciativa desta Casa Legislativa

com MOCAO DE APLAUSOS E CONGRATULACOES para os Coordenadores do

Projeto "Clube de Leitura em Alto Araguaia".
Justifica essa solicitacao, urn vez que os professores Tatiana Carvalho Silva, Joao Jose

Alencar, Leisa Mara Baronas e Fabiana Souza de Andrade estao realizando urn belissirno

trabalho atraves frente a coordenacao do Projeto "Clube de Leitura em Alto Araguaia".

o projeto "Clube de Leitura em Alto Araguaia" e urn projeto independente, que conta

com a participacao de alunos da rede municipal e estadual, na faixa etaria de 11 a 16 anos,

estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Medic. 0 projeto e gratuito e aberto para a

comunidade. Toda a equipe e voluntaria e conta com a participacao de pais, alunos e

profissionais da educacao. Para fazer parte da iniciativa, basta gosta de ler, participar das

leituras coletivas e entregar as atividades solicitadas. Atualmente, 0 projeto atende

aproxirnadarnente20 estudantes da rede publica.

A ideia do projeto nasceu durante a pandernia, que fez com que as escolas ficassern

paralisadas durante tres rneses na Rede Estadual de Educacao Basica, em Mato grosso. Para

nao perder 0 contato com os alunos, a professora Tatiana Carvalho (que na epoca estava

substituindo nas turmas do 6° ano rnatutino, uma professora efetiva em licenca premio na

Escola Estadual Maria Auxiliadora) cornecou a incentiva-los a lerern livros, orientando para

que por rneio de videos, resenhas e desenhos os alunos dessem a sua opiniao sobre 0 que

estavam lendo, estimulando 0 pensarnento critico e a interpretacao de texto.
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Logo, os pais de alunos da Escola Municipal Jose Inacio Fraga, no qual Tatiana

Carvalho e professora efetiva, tambem pediram para seus filhos participarem e 0 projeto se

tomou de a1cance mais abrangente. Assim houve uma decisao de desvincular 0 Clube de

Leitura de uma instituicao especifica e passou a contemplar todos os estudantes que tiverem

interesse nos municipios de Alto Araguaia - MT e Santa Rita do Araguaia - GO.

Dentre os resultados obtidos percebe-se uma mudanca nos alunos que realizaram as

atividades. Muitos cornecararn inseguros, timidos, tentando esconder 0 potencial que

possuiam, e por meio das experiencias no Clube de Leitura foram se tomando autonomos.

o formato do projeto consiste na escolha dos livros pelos coordenadores do projeto,

que buscam alinhar leituras para despertar 0 gosto pela literatura nos adolescentes, mas

tarnbem irem alem da leitura por prazer para incentivar a absorcao de novos conhecimentos a

partir de cada historia,

Depois das escolhas dos livros, e montado urn cronograma para que a leitura seja

diluida no decorrer do mes, de forma que nao prejudique as outras atividades da vida escolar

do aluno e permita discussoes semanais conforme 0 avancar da leitura.

As reunioes acontecem semanalmente por meio da plataforma Google Meet, em que

os alunos a partir da mediacao dos professores destacam quais foram os pontos mais

relevantes durante a leitura. Nesses debates, ja foram discutidos diversos temas como assuntos

de relevancia social, construcao de narrativa, cornparacao com outras obras, especulacoes

sobre os proximos acontecimentos e interpretacao de texto.

Alem das discussoes, a equipe do projeto estimula desenvolver habilidades

comunicativas, criativas e cognitivas, por meio de atividades propostas como elaboracao de

historias com base na leitura, gravacao de videos opinativos da obra, criacao de parodias

musicais, producao de desenhos e pesquisas sobre os temas abordados.

No decorrer das leituras, tambem sao propostos encontros virtuais com os autores

nacionais e palestras sobre diferentes temas relacionados it leitura do meso Em 2020, por

exemplo, tivemos encontros com dois autores nacionais que escrevem fantasia infanto-

juvenil.
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o projeto e gratuito e aberto para a comunidade. 0 grupo conta com a coordenacao da

professora pedagoga e efetiva do municipio de Alto Araguaia Tatiana Carvalho Silva, da

professora aposentada de Lingua Portuguesa Leisa Mara Baronas e do diretor da Escola

Estadual Arlinda Pessoa Morbeck e mestre em educacao Joao Jose Alencar.

As responsabilidades do nucleo do projeto sao de pensar nas atividades a serem

desenvolvidas, na manutencao dos canais de comunicacao (redes sociais, blog) e na busca por

recursos para melhorias do Clube.

Dentre os resultados do projeto, no segundo semestre de 2021, 0 Clube de Leitura em

Alto Araguaia em parceria com 0 Nuepe (Nucleo de Ensino, Pesquisa e Extensao) da

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), por meio da bibliotecaria e Doutora

Fabiana Souza de Andrade criou 0 "Curso de Formacao de Leitores Iniciantes: Leitura Guiada

dos Livros da Serie Pindorama" com certificacao de 60 horas'.

Gracas ao formato do curso permitiu-se a participacao dos estudantes da rede basica e

tambem de outros profissionais que buscam por formacao literaria, tais como diretores de

escola, professores, estudantes de graduacao e leitores em geral. 0 curso teve

aproximadamente 100 inscritos e vem levando 0 nome de Alto Araguaia por diferentes

regioes do pais, com repercussao em diversos veiculos de imprensa de todo 0 Estado e com a

participacao de palestrantes de renome.

Diante do exposto, requer-se a aprovacao desta proposicao como forma de manifestar

nossa alegria e satisfacao em aprovar esta MO<;AO DE APLAUSOS E

CONGRA TULA<;OES AOS COORDENADORES DESTE PROJETO.
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Camara Municipal de Alto Araguaia, 27 de outubro de 2021.
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Marilia Maia Rabello Queiroz

Vereadora PP
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