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RESUMO

A leitura é importante para a aprendizagem, devendo ser incentivado deste a infância, seja no ambiente familiar ou escolar. A leitura desperta o leitor para os aspectos do

cotidiano, podendo ser utilizado na educação infantil como forma de estimular o respeito às diferenças existentes no meio escolar e na sociedade como um todo. Este projeto tem

como objetivo trabalhar e fortalecer o processo educacional, despertar na criança o interesse pela leitura, a aceitação e o respeito pela diversidade. O projeto está sendo

desenvolvido na Escola Municipal Professora Cicinha Moura Simon, localizada no Bairro Primeiro de Maio, em João Monlevade. Na primeira etapa, foram feitas revisões de

literatura e reuniões, juntamente com as professoras da escola, para discutir quais livros deveriam ser trabalhados em cada faixa etária e o preparo do material didático a ser

utilizado. Estão sendo realizados encontros quinzenais na escola onde os alunos em processo de alfabetização (1a e 2a séries) são reunidos para a prática da leitura e discussão

dos temas propostos. Os livros utilizados são de histórias curtas da coleção, Trabalhando as Diferenças e a Inclusão Social. O primeiro livro trabalhado (Beco, um patinho muito

fofo) trouxe o tema, obesidade e o segundo (Davi, Um coelhinho especial) trouxe o tema, síndrome de down. Inicialmente o livro é apresentado às crianças, mostrando a capa e o

título, instigando as crianças a formularem ideias sobre a história a ser lida, em seguida é feito a leitura do livro e a discussão sobre tema. São passadas atividades para que as

crianças possam contextualizar as histórias no dia a dia, como forma de avaliar a compreensão dos temas. As crianças estão se mostrando interessados, receptivos e

participativos durante as atividades. Espera-se com este projeto despertar nas crianças o interesse pela leitura, a compreensão e a aceitação das diversidades.
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