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INFORMATIVO DE CURSO  

 

NOME DO CURSO: Literatura e educação: a formação do leitor na escola 

Modalidade:                     (  ) Híbrido                                                                                              ( x  ) Presencial 

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Etapas da Educação Básica - GETEB 

Objetivo geral: Discutir as práticas correntes de leitura na escola e propor alternativas que contribuam para uma efetiva formação do 
leitor. 

Carga horária: Total: 120h 
Horas diretas: 84h 

Nº Encontros: 28 
Horas indiretas: 36h AVA: Não há. 

Público-alvo:  Professores de todas as etapas escolares e demais profissionais da educação; professores readaptados atuantes em 
bibliotecas ou salas de leitura. 

Pré-requisito: Não se aplica 

Critérios de seleção: Não se aplica 

Nº de Vagas: 60 (30 vagas por turma) 

 

Apresentação do curso: 

O curso LITERATURA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DO LEITOR NA ESCOLA é um convite à leitura. Neste espaço, 
discutiremos como a leitura vem sendo praticada no ambiente escolar e na sociedade contemporânea, qual a 
contribuição e importância da literatura para a formação do sujeito e de que modo podemos recriar as nossas práticas, 
a fim de contribuir para a construção de uma comunidade leitora. 
A leitura é uma condição para a cidadania e deve ser entendida como um direito dos nossos alunos. E a leitura de 
literatura é uma das formas mais ricas de conhecimento do mundo, capaz de ampliar as nossas percepções e de nos 
proporcionar uma bagagem única e intransferível, que é um dos maiores tesouros que os alunos podem carregar 
consigo e que a escola tem o dever de lhes proporcionar. 
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Conteúdos: 

••••  A leitura na escola: concepções e práticas 
••••  O sentido e a importância do ato de ler 
••••  Leitura e interdisciplinaridade 
••••  A importância da leitura literária 
••••  A construção da autonomia do leitor 
••••  A prática leitora do professor 
••••  A leitura na contemporaneidade e suas relações com a escola 
•••• O papel das bibliotecas na formação do leitor 
•••• Espaços para a leitura na escola 
•••• Propostas de desenvolvimento de práticas leitoras 

Turma Local e endereço 
Período do curso Dia da 

semana 

Turno Horário de aula Formadora 

Início Término  Início Término  

T1 EAPE – SGAS 907 19/03/19 05/11/19 Terça-
Feira 

Matutino 8h:00 11h:00 Simone Rodrigues do Amaral 

T2 EAPE – SGAS 907 19/03/19 05/11/19 Terça-
Feira 

Vespertino 14h:00 17h:00 Simone Rodrigues do Amaral 
 

 

Gerência 

___/___/_____ 

 

Diretoria 

___/___/______ 

 

Chefia 

___/___/_____ 

 

 


