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VII Circuito de Leituras

O Circuito de Leituras é uma das ações do projeto LITERATUDO e pretende, em

sua  continuidade,  gerar  novos  intercâmbios  de  ideias  e  ações  das  escolas  da  rede

municipal entre si e delas com a comunidade, valorizando e divulgando o trabalho com a

leitura desenvolvido ao longo do ano letivo nas Salas de Leitura e salas de aula. 

Esse  evento  será,  mais  uma  vez,  um  espaço/tempo  especial  para  expor  as

atividades  até  então  desenvolvidas  com  os  alunos  (concluídas  ou  em  andamento),

transformando escolas em pontos irradiadores de cultura e entrelaçando diversos bairros

por meio das Artes e da Literatura.   Em 2017, o Circuito de Leituras acontecerá entre os

dias 21 a 25 de agosto, simultaneamente, em todas as escolas que se inscreverem. 

O  Circuito de Leituras não representa o término de um trabalho. É uma pausa

para  fruir  o  que  já  foi  realizado  e  motivar  a  continuidade,  agora  alimentada  pelo

intercâmbio de vivências. Por isso é realizado no meio do ano. 

Para  o  sucesso  deste VII  Circuito  de  Leituras sugerimos,  a  seguir,  uma

sequência de ações que podem contribuir para a organização das atividades. Lembramos

que a grande importância desse evento consiste no fato de que devem ser apresentados

os  trabalhos  cotidianos  com a  literatura  que  são  realizados nas  escolas.  Dessa

forma, não é desejável que professores e alunos desenvolvam um trabalho apenas para

apresentá-lo durante o Circuito.  

Em caso de dúvidas, necessidade de mais orientações ou apoio, por gentileza,

entrem em contato com a Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania pelo

telefone 3690-7358.

Antecipadamente,  agradecemos a  todos  pelo  envolvimento  e  comprometimento

com o Projeto Literatudo/Circuito de Leituras.



Ações propostas pelo LITERATUDO

 Incentivar  o  desenvolvimento  de  atividades  diárias  de  leitura  (exemplo:  visitas

regulares à Sala de Leitura, empréstimo de livros, Cantinho de Leituras nas salas de

aula, ciranda de livros, sarau de poesias, contação de histórias, reescrita de histórias,

mala de leituras,  recreio  literário,  parada para leitura,  dramatizações,  ilustração de

histórias, mural “eu recomendo”, etc.).

 Dialogar com professores das mais variadas disciplinas e motivá-los a escolher um

ou mais textos literários (romances, contos, poesias, crônicas, etc.) de autores locais,

nacionais ou estrangeiros como ponto de partida para desenvolver atividades variadas

em suas disciplinas ou em propostas interdisciplinares. 

Sugestões de atividades interdisciplinares a partir do(s) texto(s) lido(s)

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS pela professora e/ou pelos alunos. 

TEATRO:  dramatização  em  grupos  (jogos  teatrais,  criação  do  roteiro,  ensaio,

apresentação);  teatro  de  bonecos  (criação  dos  bonecos  –  fantoches,  dedoches,

marionetes, etc – construção do roteiro, apresentação); teatro de sombra, etc. 

 ARTES VISUAIS E ARTESANATO: atividades de desenho / pintura / colagem /

construções  tridimensionais  (objetos,  maquetes  de  cenário,  criação  de  figurino  e

adereços), performance, instalação, intervenções criativas no espaço da sala de aula

ou da escola, audiovisual, curta-metragem, fotografia, técnicas mistas, etc.

 MÚSICA: cantar músicas relacionadas ao tema / sonorização da história com sons

vocais, com instrumentos musicais ou objetos que produzem sons variados, etc.

 INFORMÁTICA: produção de animações, de videos, criação e composição gráfica

utilizando os programas disponíveis, etc.

 DANÇA: criação de coreografias, dentre outros.

 OUTROS: bate-papo com autores, criação de livros artesanais, etc.



Preparação do VII Circuito de Leituras 

 Analisar  os  espaços  disponíveis  na  escola,  buscando  alternativas  inusitadas  para

expor  ou  apresentar  os  trabalhos  dos  alunos  (salas  de  aula,  pátio,  quadra,  paredes,

árvores,  escadas,  vãos,  janelas,  corredores,  portas,  portões,  grades,  tetos,  muros,

pilastras, etc.).

 Sugerimos  que  se  estabeleçam  parcerias  com  os  vizinhos  da  escola  e  que  se

pesquisem os lugares disponíveis que também sirvam como espaços para exposição ou

apresentação de alguns dos trabalhos criados. Por exemplo: associação de moradores,

salão paroquial, UBS, lojas, mercearias, varandas, portas, escadarias e muros das casas,

etc.

 Selecionar  (se  necessário)  os  trabalhos  que  considerar  significativos  para

apresentar/expor no evento, bem como selecionar um trabalho que representará a escola

na visita à outra escola durante o evento. 

 O VII Circuito de Leituras acontecerá na Rede Municipal no período de 21 a 25 de

agosto de 2017. Cabe à direção, coordenação e ao corpo docente decidirem, de acordo

com as possibilidades do grupo (diretores, coordenadoras pedagógicas,  professores e

alunos), qual será a duração do Circuito em sua escola (por exemplo: dois dias – manhã

e tarde; cinco dias no turno da manhã; terça-feira no turno da manhã, quarta-feira no turno

da tarde, quinta-feira no turno da noite; etc.).

 Organizar a programação de atividades em sua escola:

– INSCRIÇÕES PARA O CIRCUITO DE LEITURAS – a ficha de inscrição será

enviada para as escolas no mês de junho, por e-mail.  As escolas interessadas

em participar deverão preencher a ficha adequadamente e encaminhá-la para a

Supervisão  de  Projetos  de  Artes,  Cultura  e  Cidadania  (SPAC)  pelo  e-mail

literatudojf@gmail.com      até dia   23 de junho   de 2017.  

–  A TABELA DE VISITAÇÃO (escola,  data  e  horário)  será  organizada  pela

SPAC e comunicada às escolas participantes na primeira semana de agosto.
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– PROGRAMAÇÃO – a programação completa das atividades do VII Circuito de

Leituras deverá ser enviada para a SPAC até o dia 4 de agosto de 2017, pelo e-

mail literatudojf@gmail.com

Realização do VII Circuito de Leituras

 

 Ao longo de uma semana todas as escolas da rede municipal divulgarão suas leituras

de mundo e cada uma delas se afirmará como núcleo ativo que compõe uma trama viva e

inventiva.  Ao reconhecer que ler é um ato que extrapola a decodificação e encaminha

para  a  produção  de  sentidos,  solicitando  um  leitor  cooperativo  para  fazer  o  texto

funcionar, as escolas municipais aceitam o desafio de formar “bons” leitores e não apenas

consumidores  de  leitura.   Ao  aderir  ao  Circuito  de  Leituras, a  escola  evidencia  o

envolvimento de professores, coordenadores e diretores com uma proposta pedagógica

que ressalta a importância da literatura e suas interlocuções com outras linguagens.

 Para que todos sejam inseridos no intercâmbio, promover encontros nas salas

de aula entre os alunos, que recebem e visitam. Nesse momento, farão relatos de

experiências, vivências e trocas das diversas leituras literárias realizadas nas Salas

de Leitura e salas de aula nas suas escolas.

  

 Montagem da exposição de trabalhos e a realização das apresentações (artes visuais,

dança, teatro, contação de história, música, vídeos, etc.).

 Visitar e receber uma escola (de acordo com a tabela de visitação definida pela SE)

com um trabalho (e os alunos participantes). Isso consolidará o intercâmbio proposto pelo

Circuito  entre  alunos,  professores  e produção artística.  É  muito  importante  entrar  em

contato com a escola que receberá e, também, com a que visitará, para acertar detalhes

dessas ações.

 Divulgar (em forma de poster,  banner,  folder, jornal, etc.) e convidar a comunidade a

participar do evento na escola e no entorno (se houver).

 Documentar o evento através de fotografia, video, entrevistas, relatos, etc.
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 A Secretaria de Educação acompanhará o evento em todas as escolas participantes,

divulgando fotos e relatos no site da PJF e na página do Centro de Formação.

Juiz de Fora, 2 de junho de 2017

Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania

SPAC/DPPF/SE

3690-7358
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